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دنچ یکگنسرف  دوب  تردق  رگو  149هرامش 208 :

دنراد نآ  نیا و  راک  ناهج  زک  150هرامش 209 :

دناوخرب نم  شیپ  هب  هحفص  ود  کی  151هرامش 210 :

دنز شوخ  بابر  وک  یفیرح  اب  151هرامش 211 :

دنز یم  نت  هچ  عرف  دشب  لصا  151هرامش 212 :

دنزگ ناسآ ز  وچ  نمیا  هتشگ  151هرامش 213 :

دنکف ردق  يرجم  كوان  152هرامش 214 :

دنک تیوقت  یلزا  تیانع  ارنآ  152هرامش 215 :

دنک دوجو  نالیاس  مدع  153هرامش 216 :

دنک نم  ییاون  یب  فصو  زور  ات  یبش  ره  153هرامش 217 :

دنک نوراق  نادواج  ات  ناک  وچ  ار  سلفم  زآ  153هرامش 218 :

دنک دوز  بوخ و  وت  راک  ربص  154هرامش 219 :

دنک قاحم  زجاع  ار  هام  154هرامش 220 :
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دنک يرازیب  شیوخ  دوجو  زا  ناویح  بآ  154هرامش 221 :

دنکن اجه  ارت  سک  ارعش  زا  هک  وا  هن  155هرامش 222 :

دنکن یم  کین  فیس  نیا  نم  اب  155هرامش 223 :

دننک دنمزاین  رگ  تنم  نوچ  155هرامش 224 :

دننک نودرگ  هن  شوگ  رد  نارتخا  تبسا  لعن  156هرامش 225 :

دننک هلان  هشیمه  ایرد  ناک و  157هرامش 226 :

دننک هلال  وچ  ار  دیما  يور  157هرامش 227 :

دنهاش ترضح  نامیدن  هک  157هرامش 228 :

دنوش يار  هراتس  مناد  وت  يار  رون  ز  158هرامش 229 :

دنیب یتبون  هک  یهایس  يور  وجه  ز  158هرامش 230 :

دهجن دب  لعف  هک  زج  وزا  هک  158هرامش 231 :

دهدن روخ  رون  وت  لامک  هک  158هرامش 232 :

دوب غیمز  یگریت  ار  هام  159هرامش 233 :

دوب كالفا  رب  وت  مصخ  رس  رگ  لثم  هب  160هرامش 234 :

دوب گنل  دیرف  ضراع  فرشم و  بیجن  160هرامش 235 :

دوب هداشگ  یتیگ  تمعن  يرد ز  ام  رب  160هرامش 236 :

دوب یلین  هک  یلیس  هب  نک  نانچ  160هرامش 237 :

دوجوم ماش  حبص و  �هسیک  رد  161هرامش 238 :

دوبن نارگ  نارگید  رب  هب  161هرامش 239 :

دوس شیوخ  درکاب  درادن  ما  هدرک  دوخ  161هرامش 240 :

دوعسم علاط  دعس و  رتخا  161هرامش 241 :

دیآ هزور  کی  خرچ  ارت  ياخس  162هرامش 242 :

دیآرب رطاخ  زا  تچره  رگید  شیوخ  ریظن  زج  162هرامش 243 :

دیاب یم  باتفآ  شرکاچ  163هرامش 244 :

دیازفا برط  ورد  هک  ییاج  163هرامش 245 :

دیاز مک  ونچ  رارحا  ردام  زا  هکنآ  163هرامش 246 :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


دیازفیب لد  جنر  دنز  تسد  هچره  هب  164هرامش 247 :

دیاز یم  هچ  ناهج  تعدب  هک ز  164هرامش 248 :

دیآ رد  كاخ  رب  وت  ياپ  فک  هکسب  زا  166هرامش 249 :

دیاش کلف  درب  تدوجس  رگ  166هرامش 250 :

دیاشگب نادب و  ددنبب  هک  168هرامش 251 :

دیامرف باوص  راک  همه  168هرامش 252 :

دیاپن رید  مه  یبوخان  یبوخ و  نیک  168هرامش 253 :

دیامن یمه  يرثا  سکره  169هرامش 254 :

دیفسو هایس  دوش  ترتچ  رهوگ  لظز  169هرامش 255 :

دیسر تاثداح  بیسآ  هن ز  170هرامش 256 :

دیشک زور  رازعرب  بش  لین  171هرامش 257 :

دیهان زا  رت  يوق  شمار  هب  يا  171هرامش 258 :

دیوج هچ  قرز  نآ  زا  يرازاب  كدرم  ناک  171هرامش 259 :

دیز تمحز  ءاز  یب  هظحل  کی  هک  171هرامش 260 :

دیسر رماعوبا  خیش  نابسا  رامعا  رو  ماک  171هرامش 261 :

172فرح ر

رادم کی  نک  نم  نوناق  رب  شیوخ  شاعم  رد  172هرامش 262 :

راد شوگ  وت  اب  ارم  سابل  رد  تسیفرح  173هرامش 263 :

رازلگ دص  تدیورب  یمدق  ره  زا  173هرامش 264 :

رازآ نخس  نیا  زا  دنریگن  هکنآ  طرش  هب  173هرامش 265 :

راد یم  رامش  یب  تنم  وز  174هرامش 266 :

رارطضا هب  دیارگ  عبط  سیسخ  يز  رگ  174هرامش 267 :

راگزور راثآ  وت  دوج  راعتسم  يو  174هرامش 268 :

راوس ود  فک  رد  میدنامب  راوخ  ریسا و  175هرامش 269 :

رحس تقو  رسپ  نآ  دمآ  نم  کیدزن  شود  175هرامش 270 :

رش هیام  هنرگا  دنرش  همه  175هرامش 271 :
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رد وت  ایرد و  نوچ  تسه  یلک  هب  175هرامش 272 :

رد �هلیوط  زا  هب  لوطم  هن  176هرامش 273 :

رس رب  نم  شیپ  داهن  تشگنا  176هرامش 274 :

رکش نارایشوه  راک  رخآ  176هرامش 275 :

رطخ تسه  هکلب  تسین  رنه  زا  176هرامش 276 :

رمک هتسب  رکشین  نوچ  تتمدخ  رد  کلف  يو  177هرامش 277 :

روتس وید و  دشاب  ارچ  هریخ  177هرامش 278 :

روخ رگج  نوخ  نیشنب  وگ  رمق  رود  رد  178هرامش 279 :

رورسم يداش  روجنر و  جنر  178هرامش 280 :

ریذپانف مسج  هن  دوب  ضحم  حور  وک  178هرامش 281 :

ریش درآ  نورب  ریس  زا  شفطل  رظن  178هرامش 282 :

178فرح ز

زین تفگن  متفر  نتفر  تقو  هک  اریز  178هرامش 283 :

زوریف نید  سمش  تاعارم  زا  178هرامش 284 :

زیچ هچ  راهچ  نآ  هک  ییوگب  وت  را  میوگب  179هرامش 285 :

179فرح س

سک دنچ  دننیشن  هجاوخ  ناوخ  هب  متفگ  179هرامش 286 :

ساطو هنامیپ  روخ  رد  دوب  هک  یم  نآ  زا  هن  179هرامش 287 :

سب ینک  هچ  ره  زا  نک  راک  یکی  ودره  نیز  179هرامش 288 :

سسع باتفآ  هنحش  نامسآ  179هرامش 289 :

سونبآ راگزور  تسا و  قلبا  نامسآ  180هرامش 290 :

سوسفا وت  زج  سوب  هب  تلعل  بل  180هرامش 291 :

سیردت فینصت و  ینک  رگ  یناوت  180هرامش 292 :

سیلبا نوچ  میحج  رد  ندش  تای  180هرامش 293 :

180فرح ش

شابم زگره  وگ  هماع  لوبق  ور  تمکح  هار  180هرامش 294 :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


شبات دسر  نم  هب  نامیل  غارچ  زا  هک  181هرامش 295 :

شراوگرزب مرک  تسد  181هرامش 296 :

شعرم نارتوبک  دننام  181هرامش 297 :

شوگنزرم هراخ  گنس  زا  دیور  181هرامش 298 :

شیدنارود لقع  ریبدت  هب  هن  181هرامش 299 :

شیوخ یهلا  تردق  �هبلک  182هرامش 300 :

شیکدب ملاع  شدابم ز  جنر  چیه  هک  182هرامش 301 :

دشاب اضق  يرگید  رب  هچرگ  182هرامش 302 :

شیوخ میب  زا  رگم  دیان  نورب  شکرت  زا  تریت  182هرامش 303 :

شیوخ �هدنگ  لخب  صرح و  زا  یموق  182هرامش 304 :

شیورد وت  لاون  یب  ناهج  يو  183هرامش 305 :

شیورد وت  تسد  شیپ  ناهج  يو  183هرامش 306 :

183فرح ع

عیفر شیوخ  يار  وچ  تمه  هب  يو  183هرامش 307 :

184فرح ف

فرب يراکدیپس  هر  کی  هب  تشگ  دیپس  184هرامش 308 :

فئاطل جنگ  يدرم و  ناکم  184هرامش 309 :

185فرح ق

قاط يرمدار  يرح و  هب  يا  185هرامش 310 :

قرف چیه  ییادگ  نان  ات  بسک  لالح  زا  185هرامش 311 :

قوجلس �هدود  کلم  سراح  185هرامش 312 :

قوزرم لضاف و  رح و  دوب  نوچ  185هرامش 313 :

قوار لگ  رود  نول  زا  دنک  وا  نول  هک  185هرامش 314 :

قیلثاج تخیر  یهر  نوخ  هک  سر  دایرف  186هرامش 315 :

186فرح ك

كارتف رب  وا  دش و  یم  نآ  هک  دوب  یتمه  186هرامش 316 :
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کشم دوش  یم  نوخ  وت  قلخ  يوب  ز  186هرامش 317 :

کش تسین  منآ  رد  بالود و  خرچ  زا  ما  هدید  186هرامش 318 :

كود يوم و  زب  هراپ يا  ششیپ  دروخ و  یم  وج  نان  187هرامش 319 :

کلم وچ  ناسدقم  تنانکاس  187هرامش 320 :

187فرح گ

گنر هب  هدرب  کشر  وت  زا  راهب  يا  187هرامش 321 :

188فرح ل

لاق هن  یلیق و  هن  یفرح و  هن  یباتک و  هن  188هرامش 322 :

لال یکنز  دش  یمه  رازاب  هب  هناخ  زا  189هرامش 323 :

لامک قرف  هدرپس  شعبط  ياپ  189هرامش 324 :

لجا زا  دشابن  نمیا  را  دیاش  191هرامش 325 :

للخ یب  یعبط  مار و  ییاکذ  زیت و  یترکف  191هرامش 326 :

لیخ رد  ناگراتس  ار  تتمشح  191هرامش 327 :

192فرح م

ماخ تخس  هدیدنسپان و  دوب  192هرامش 328 :

ما هدروخ  یناگدنز  بآ  ياهتبرش  هچ  نم  192هرامش 329 :

ما هدیدب  وکین  ینعم  وت  �هدید  رد  192هرامش 330 :

ماود رب  نارود  وچ  داب و  اهتنم  یب  دبا  نوچ  192هرامش 331 :

مبوشآرب منک  رکفت  راو  میتی  192هرامش 332 :

192فرح ن

نم عبط  دارم  وت  رهم  قشع و  ياوه  يو  192هرامش 333 :

متسرف ناسآ  هن  میوگ  راوشد  هن  192هرامش 334 :

متسرفب هالک  ناو  منک  ضرع  هتشبن  192هرامش 335 :

متستسسگ يرتخد  رویز  192هرامش 336 :

متفاتش يریجم  ردص  يوس  هب  هگناو  193هرامش 337 :

متسه نآ  يازس  ییوگ  هچره  193هرامش 338 :
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مدید ناتسآ  رب  رس  شرد  رب  193هرامش 339 :

مدآ هب  ات  یمیرکلا  نبا  میرک  193هرامش 340 :

مدرگزاب مفیعض  کبک  رگا  193هرامش 341 :

مدیدب دوخ  دیفس  يوم  کی  193هرامش 342 :

مدنوادخ زا  مهاوخ  نآ  همه  اعد  رد  هک  193هرامش 343 :

مراتسد وت  تمدخ  رد  هجاوخ  193هرامش 344 :

مراد سپزاب  قلخ  زا  نتشیوخ  ود  نیدب  193هرامش 345 :

مراد هبارخ يا  نکیلو  وت  روخرد  هن  193هرامش 346 :

مراک وت  دوش ز  هب  رگم  هکنآ  يوب  هب  193هرامش 347 :

مربخ یب  تابص  میسن  نینچ ز  ارچ  193هرامش 348 :

مرصاق یناعم  ظافلا و  مظن  زک  ربم  نظ  193هرامش 349 :

مرن درک  شرثن  مظن و  رد  نینچ  ات  193هرامش 350 :

مزوس یم  هنوگچ  تقشع  هک ز  193هرامش 351 :

مزیهرپب یم  هدنب  نم  یشرت  هچره  ز  193هرامش 352 :

مشارت یکتیب  ای  مسیون  یکطخ  ای  193هرامش 353 :

مشومارف اضق  زا  تسه  وت  ذافن  اب  هک  193هرامش 354 :

معزاو تسلقع  مناوخ  هنوگچ  هصق  193هرامش 355 :

مغ يداش و  يوس  هب  هر  درب  حلص  گنج و  هک  193هرامش 356 :

مغ يداش و  نایم  رد  ینک  ربص  رکش و  وچ  193هرامش 357 :

مک راهچ  يزاتب  نامسآ  ریت  زو  193هرامش 358 :

مگرم بلاط  زورما  نم  هک  194هرامش 359 :

مگنه یب  تابث و  یب  منک  هچ  194هرامش 360 :

منک گنت  هنوگچ  نم  نیا  زا  لد  194هرامش 361 :

منک ناهنپ  یمه  ات  دش  اهزور  194هرامش 362 :

منم شون  هنامز  ناهد  رد  194هرامش 363 :

موش ناسآ  نت  وت  یعس  هب  هکناز  194هرامش 364 :
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موظنم دوش  یمن  شرما  هب  زج  194هرامش 365 :

مه مدناشفیب  تسد  اجه  حدم و  زا  متفگ  194هرامش 366 :

مورحم لد  راک  ینامن ز  ات  194هرامش 367 :

مویق میاق و  هکلب  ام  وچ  هن  194هرامش 368 :

میارایب هدیصق يا  هک  مهاوخ  194هرامش 369 :

میا هشیت  ام  مه  ناشیا و  مه  هک  یموق  زا  هک  ات  194هرامش 370 :

میاوت ماع  صاخ و  نامالغ  ام  194هرامش 371 :

میاتس نم  دشاب  رمع  ات  ارت  194هرامش 372 :

میداد هنایزات  رس  زا  سپ  194هرامش 373 :

میقتسم ناهج  ودب  زا  هدش  نآ  194هرامش 374 :

میکح نامقل  هس  ره  نیا  باتک  ردنا  درک  دای  194هرامش 375 :

میلک تسد  وچمه  قافآ  يور  194هرامش 376 :

نآ زا  ینام  بجع  هک  مناوخب  وت  رب  هعطق يا  194هرامش 377 :

نآ گرزب  دشاب  رگا  نم  زا  ریگم  194هرامش 378 :

نازیم هب  دزیا  شتعاط  دجنسب  194هرامش 379 :

نارگد دب  ارم  دنیوگن  هک  مناوتن  194هرامش 380 :

نازگ يدیمون  تشگنا  دوب  هطخ  نآ  یتدم  195هرامش 381 :

نانچ دیدب  شرگید  هبور  195هرامش 382 :

نادب شیوخ  يارب  زج  دورن  195هرامش 383 :

ناهج درآ  لگ  لاس  ره  ات  داب  195هرامش 384 :

نایوپ سوه  نیا  رد  مه  نامسآ  195هرامش 385 :

نایفوک تاسایق  نایکم و  دیلقت  195هرامش 386 :

نت نییور  خرچ  مجنر ز  هب  هک  195هرامش 387 :

نزور �هبقث  مهام  دیشروخ و  یهگ  بش  زور و  هب  195هرامش 388 :

نداهن تنحم  لد  ناج و  رب  رگد  195هرامش 389 :

نهک كاخ  نیا  رد  ود  ره  نیا  زا  رت  نادند  زیت  195هرامش 390 :
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نشور تفک  زا  ششخب  �هدید  يو  195هرامش 391 :

نکاس هظحل  کی  مین  نکاس  نیا  رب  195هرامش 392 :

نیسح مان  یلع و  دوج  دمحا و  لامج  195هرامش 393 :

نید تلود و  نیما  ایند  ردص  195هرامش 394 :

نیریش وت  شیع  تسه  وزک  وت  فلاخم  195هرامش 395 :

نیگن رهم  یمه  دبیز  کلف  رهم  فرش  زا  195هرامش 396 :

نیز ار  نید  یتنیز و  ار  کلم  195هرامش 397 :

نیمی هب  دناتسب  تراسی  هب  دهدب  هچناک  195هرامش 398 :

نینمئوملاریما هاج  رصان  يز يا  رید  195هرامش 399 :

195فرح ه

هاگآ ناگدنب  رس  زا  دشاب  195هرامش 400 :

هاج همانراب و  دوب  نیا  زا  شیب  195هرامش 401 :

هاکب ناطلس  رعاش  لد  جنر  196هرامش 402 :

هایس هتشگ  تملق  كون  هب  هک  یفرح  يور  196هرامش 403 :

هاگآ ناهج  نیا  کین  دب و  زو  196هرامش 404 :

هام وچ  يور  ياهب  رد  نآ  نیا و  196هرامش 405 :

هب ددنبن  رگا  هاجنپ  دعب  196هرامش 406 :

هتساریپ ترجنخ  زا  کلم  غاب  196هرامش 407 :

هتسشن نارخ  همه  وچ  غراف  196هرامش 408 :

هتفخ هدروخب و  نامز  شش  حدق  جنپ  196هرامش 409 :

هتفرگ ییند  وت  ناسحا  یهز  196هرامش 410 :

هتفگ انث  اهراب  نامسآ  196هرامش 411 :

هداب �هراپ  تسرف  یناوتب  رگ  196هرامش 412 :

هد باوج  ار  منخس  يرتهم  يور  زا  196هرامش 413 :

هدنکفا يراد  مزیه  هک  نک  شتآ  زیخ و  امالغ  196هرامش 414 :

هدئاف دراد  هچ  رگید  مرک  طحق  زج  خرچ  196هرامش 415 :
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هدیدنسپ دبا  ات  لزا  زا  196هرامش 416 :

هدیشون لالم  ياهبرش  196هرامش 417 :

هرخآ ایند و ال  عفن  الب  196هرامش 418 :

هزور ار  لائوس  دیع و  وت  زار  زاین  196هرامش 419 :

هسات ار و  امش  دیازف  تمالم  196هرامش 420 :

همانداشگ ردق  وچ  هداد  196هرامش 421 :

همان درب  یم  وت  طاسب  دب ز  کین و  هب  196هرامش 422 :

هناسف قطنم  وت  قطن  شیپ  هک يا  196هرامش 423 :

هنارک یب  وت  مرک  رحب  197هرامش 424 :

هناگی ردص  بحاص و  وت يا  هب  197هرامش 425 :

هن نوزفا  باتک و  ام  سنوم  197هرامش 426 :

هیاد رگد  نآ  لفط و  یکی  نیا  197هرامش 427 :

هیامرس رازه  نداعم  نوچ  197هرامش 428 :

197فرح و

وا رارسا  رب  تسین  یعالطا  ار  سک  وت  زج  197هرامش 429 :

وت روخرد  سلجم  تسین  هچرگا  197هرامش 430 :

وت ماعنا  ار  دازآ  ناهج  کی  هدرک  هدنب  197هرامش 431 :

وت �هناتسآ  دب  کین و  رد  197هرامش 432 :

وض تلاجخ  رد  وت  زا  باتفآ  197هرامش 433 :

197فرح ي

یهر ارت  لضافا  راگزور و  رارحا  197هرامش 434 :

وت �هناد  ماد و  دیص  نم  وچ  غرم  رازه  197هرامش 435 :

ياپ هب  لابقا  رد  داب  دبا  ات  197هرامش 436 :

يادخ نید  ریثا  ریخ  رثا  197هرامش 437 :

هتسرب يا تداعس  ورس  وت  ات  تسیلاخ  197هرامش 438 :

يادخ تداد  لابقا  هک  یتقو  هب  197هرامش 439 :
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يامه ساپس  مرس  رب  دوب  هیاس  ره  هب  هک  197هرامش 440 :

هشوت يا هزیکاپ  تقیقح و  يدنسرخ  197هرامش 441 :

یبارخ رد  دراد  يور  اغیرد  197هرامش 442 :

یبانع رعش  ریز  هب  جاع  نوچ  197هرامش 443 :

یبن یتیآ ز  مناوخرب  کیل  198هرامش 444 :

یتسرپ خر  مراک  تسبسا  نوچ  هن  198هرامش 445 :

یحضاو زا  باتفآ  دش  یحلاص  حالصاب  198هرامش 446 :

یخداش زیزع  مراد  نوچ  هدیشوپ  امش  زا  198هرامش 447 :

يدابم تمصع  رتس  نکاس  زجب  198هرامش 448 :

يدج تستخاس  ریدقت  هک ز  198هرامش 449 :

يدش ناریح  هدید  شندید  زا  هک  198هرامش 450 :

يرایشه یتسم و  تقو  هجاوخ  يا  198هرامش 451 :

يرب تسیرب  اهبیع  همه  زا  198هرامش 452 :

يرای نیردنا  زورما  برای  مهاوخ  هک  زو  مزاس  هچ  198هرامش 453 :

يرب تسین  راهچ  نیز  يرنه  مدرم  هک  198هرامش 454 :

يرب نورب  شتآ  زا  یکشخ  بآ و  يرت ز  198هرامش 455 :

يرترب فال  دنز  باتفآ  جوا  اب  198هرامش 456 :

يرپ ای  يدوب  وید  ای  کلم  ای  سپ  یمدآ  198هرامش 457 :

يروذعم ریصقت  نیدب  یتسدادن  يزیچ  مرگ  198هرامش 458 :

يروز تسداد و  يرز  نادزی  ترگ  198هرامش 459 :

يزوریپ داد  شیماک  همه  رب  يادخ  198هرامش 460 :

يزورهب نامض  رد  هدمآ  زاب  198هرامش 461 :

یسر نت  جنر  هب  زج  هبعک  هب  ات  رگنب  کین  198هرامش 462 :

یضار يرونا  هب  زج  ناهج  رد  198هرامش 463 :

ییش لک  یف  ذفان  دش  نامسآ  ياضق  نوچ  198هرامش 464 :

یکیکین هاگ  هاگ  نک  هشیپ  198هرامش 465 :
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یکلف مجنا  وچ  نادرگ  هتشگ  199هرامش 466 :

یکیپ وت  فطل  ضرع  اب  تسه  199هرامش 467 :

یلیدع بشما  دننک  نم  اب  ات  هک  199هرامش 468 :

یلام یهاج و  ارم  دیازفب  هک  199هرامش 469 :

یم هب  تسین  تشگزاب  ارم  هک  199هرامش 470 :

یمدربن رد  اجک  هنامز  اب  هتسویپ  199هرامش 471 :

ینآ دروخرد  فاصنا  هب  قحلا  هک  199هرامش 472 :

یناتسن شیوخ  داد  ارچ  وت  199هرامش 473 :

یناث شخب  لاس  رورپ  هم  199هرامش 474 :

یناگدنز لصاح ز  یب  يا  199هرامش 475 :

ینامب زور  ره  بتار  بلط  ردناک  199هرامش 476 :

یناث نامیلس  نآ ز  لدب و  فصآ  نیا ز  199هرامش 477 :

ینازرا نخس  لها  دنرخب  تناج  هب  رگ  199هرامش 478 :

یناوت یم  هک  يراب  نونکا  199هرامش 479 :

ینارب میآ  هک  نودیا  دشاب  نانچ  199هرامش 480 :

ینخس مک  زجع و  ای ز  منکن  وا  وجه  هک  199هرامش 481 :

ینکن نوچ  مالس  نم  رب  مراد  مشچ  وچ  199هرامش 482 :

یگس تنیا  یمدرمان و  تنیا  199هرامش 483 :

ینیب اور  اطع  یب  نم  تسد  199هرامش 484 :

یهلا ياهمکح  رارسا  تبسن  هتفرگ  199هرامش 485 :

یهیفس نیدنچ  دیان ز  ریس  تلد  199هرامش 486 :

يور فدرز  نونک  منادن  زاب  هکنانچ  199هرامش 487 :

يونشن یثیدح  رتشوخ  نیازک  ینعم  نیا  ونشب  200هرامش 488 :

ییاین یم  ام  دزن  رتشیب  ارچ  200هرامش 489 :

ییوت هک  نوبز  زجاع و  نینچ  نیا  200هرامش 490 :

ییوپ اهردب  هک  یناوتن  تلیسو  یب  200هرامش 491 :
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200هدیصق

200فرح ا

اخس رحب  راقو و  هوک  تعفر و  رهپس  هرامش 1 : 200هدیصق 

اخس رحب  راقو و  هوک  تعفر و  رهپس  هرامش 2 : 203هدیصق 

ار ام  رجه  تسد  هب  هداد  يا  هرامش 3 : 205هدیصق 

ار مرک  وت  تسد  هزات ز  �هدعاق  يا  هرامش 4 : 208هدیصق 

ار ناهج  درک  رگد  لکش  اضق  هک  سپ  ناز  هرامش 5 : 211هدیصق 

ار ناهج  تسلامج  یناوج و  هچ  نیا  زاب  هرامش 6 : 213هدیصق 

ار نید  رصان  داب  هدنیازف  رصن  هرامش 7 : 221هدیصق 

ار ییند  راد  تسارایب  هزبس  هب  ابص  هرامش 8 : 223هدیصق 

227فرح ب

باوخ هب  ای  برای  تسیرادیب  هب  منیب  یم  هکنیا  هرامش 9 : 227هدیصق 

باوخ دش ز  ریس  ناهج  مشچ  حبص  تقو  نوچ  هرامش 10 : 231هدیصق 

بیاغ رارق  نم  لد  زا  تشگ  هرامش 11 : 233هدیصق 

بابسالا ببسم  ار  اخس  يا  هرامش 12 : 236هدیصق 

باقر کلام  وت  فاصنا  ار  لدع  ناهج  يا  هرامش 13 : 238هدیصق 

باتفآ رد  يوزج  وت  نسح  لامک  زا  يا  هرامش 14 : 241هدیصق 

باتفآ هام و  رپس  هدنکف  تخر  زا  يا  هرامش 15 : 244هدیصق 

246فرح ت

تراگزور يرایرهش  نامز  يا  هرامش 16 : 246هدیصق 

تاجن تنادزی  داد  ناسارخ  كاخ  رخآ يا  هرامش 17 : 249هدیصق 

تساضق هن  نایناهج  لاح  لوحم  رگا  هرامش 18 : 251هدیصق 

تساغوغ رپ  هلغشم و  رپ  هنتفرپ و  رهش  هرامش 19 : 257هدیصق 

تسا نیصح  کلم  نصح  تسنوصم و  کلم  هرامش 20 : 260هدیصق 

تسبرط طاشن و  يداش و  ندروخ و  یم  زور  هرامش 21 : 264هدیصق 

تستابث تفج  نید  تلود و  وزا  هک  يردص  هرامش 22 : 268هدیصق 
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تست هاج  هاگرد  �هدنب  هنامز  اهاش  هرامش 23 : 270هدیصق 

تسدصقم چیه  تکرح  نیا  رد  ار  خرچرگ  هرامش 24 : 272هدیصق 

تسدودحمان هچ  روغ  تکلمم  �هصرع  هرامش 25 : 274هدیصق 

تسرصتخم ریقح و  سب  نارذگ  �هنامز  هرامش 26 : 276هدیصق 

تسرت عیفر  تبصنم  زا  بصنم  هرامش 27 : 278هدیصق 

تسرگداد راگدرک  زا  تنم  هرامش 28 : 282هدیصق 

تسروتسد نشج  هک  روایب  یم  هرامش 29 : 286هدیصق 

تسروتسد هاگراب  نیا  برای  هرامش 30 : 288هدیصق 

تسریزو کلک  ارت  نکر  نیهب  کلم  يا  هرامش 31 : 290هدیصق 

تسکش رکش  تمیق  وت  لعل  بل  شون  هرامش 32 : 292هدیصق 

تسگندخ کلف  متس  ریت  هرامش 33 : 297هدیصق 

تسلامک یتیگ  زیح  رد  رگا  هرامش 34 : 299هدیصق 

تسملاع ياوه  كاخ و  شتآ و  باز و  هچره  هرامش 35 : 301هدیصق 

تسنمهب تسدیع و  هک  رایب  یم  كرت  يا  هرامش 36 : 303هدیصق 

تسناتسب برط و  شیع و  زور  هرامش 37 : 309هدیصق 

تسوا هانپ  رد  نید  تلود و  هکنآ  دمآزاب  هرامش 38 : 313هدیصق 

تفرگ رارق  کلم  رب  مه  کلم  هرامش 39 : 313هدیصق 

تفرگ مان  هبترم و  فرش و  نونکا  کلم  هرامش 40 : 315هدیصق 

تمالغ یط  متاح  فسوی يا  کلم  هرامش 41 : 317هدیصق 

321فرح د

داد ماظن  ار  ناهج  غیت  هب  نیگت  لرغط  هرامش 42 : 321هدیصق 

دراد رگد  �هیامرس  غاب  هرامش 43 : 321هدیصق 

داب كرابم  نید  ردب  رب  دیع  هرامش 44 : 326هدیصق 

داب روتسد  رب  روتسد و  ترضح  رب  نیرفآ  هرامش 45 : 327هدیصق 

داب رومعم  نید  ایند و  دصقم  نویامه  نیا  هرامش 46 : 330هدیصق 

داب ریما  يار  تیار  ریز  مایا  هرامش 47 : 332هدیصق 
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داب زورون  همه  تزور  اورسخ  هرامش 48 : 334هدیصق 

داب مرخ  وت  رب  دیع  ابحاص  هرامش 49 : 335هدیصق 

داب نوتاخ  ياقب  تدایز  لاس  رازه  هرامش 50 : 338هدیصق 

داب نویامه  تون  لاس  اناگیادخ  هرامش 51 : 339هدیصق 

داب نویامه  تشبنج  ابحاص  هرامش 52 : 342هدیصق 

داب وت  ماک  هب  تکلمم  اکلم  هرامش 53 : 343هدیصق 

داب وت  نیشنمه  تخب  اورسخ  هرامش 54 : 345هدیصق 

داب هتسجخ  تدیع  تلود  نید و  دیع  يا  هرامش 55 : 346هدیصق 

داتفوا رد  ناصقن  هب  هزور  هام  هک  نونکا  هرامش 56 : 348هدیصق 

درف ناهاش  همه  یهاش ز  هب  يا  هرامش 57 : 352هدیصق 

دروجال رهپس  رادومن  يا  هرامش 58 : 353هدیصق 

دشاب رادم  ار  ناهج  کلم  ات  هرامش 59 : 354هدیصق 

دشاب ناک  رحب و  تسد  لد و  رگ  هرامش 60 : 360هدیصق 

دشکربرس تتعاط  زا  هکره  هک  يدنوادخ  يا  هرامش 61 : 364هدیصق 

دمآ رگد  حوبص  ماگنه  هک  دیزیخ  هرامش 62 : 364هدیصق 

دناد نینچ  نم  هلالج ز  لج  يادخ  هرامش 63 : 369هدیصق 

دننک نیتم  لبح  هب  ماصتعا  وچ  نید  رد  هرامش 64 : 371هدیصق 

دوج روشک  لخب  رابکی  هب  درک  بارخ  هرامش 65 : 373هدیصق 

دور یم  دصقم  رکذ  نودرگ  رود  رد  ارکره  هرامش 66 : 377هدیصق 

دیسر ناک  ایرد و  ندرک  هضرع  هب  معبط  هرامش 67 : 379هدیصق 

383فرح ر

ربلد مغ  رد  شود  ما  هتشاذگ  یبش  هرامش 68 : 383هدیصق 

رترب نامسآ  تعفر ز  هب  يا  هرامش 69 : 387هدیصق 

رحس داب  يرذگب يا  رگا  دنقرمس  هب  هرامش 70 : 389هدیصق 

ربخ یب  هداتفا  مدوب  هنابش  تسم  هرامش 71 : 396هدیصق 

رفس هار  جیسب  مدرک  وچ  ماش  زامن  هرامش 72 : 397هدیصق 
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رنه لضف و  ياج  دادغب  یحاون  اشوخ  هرامش 73 : 402هدیصق 

ریاود یلین  نیا  نارود  زا  وچ  هرامش 74 : 410هدیصق 

رودم خرچ  زکرم  ریز  وچ  هرامش 75 : 414هدیصق 

رب رحب و  رومعم  وت  لدع  نامض  رد  يا  هرامش 76 : 421هدیصق 

رخفم ار  کلم  نارود  وت  ياقب  یهز  هرامش 77 : 425هدیصق 

راب تبون  کلف  هاشنهش  تسکشب  نوچ  يد  هرامش 78 : 428هدیصق 

رارق یب  تسمرس و  دمآرد  مرد  زا  شود  هرامش 79 : 433هدیصق 

رابیوج زا  زاب  دروآ  میسن  يریگبش  داب  هرامش 80 : 436هدیصق 

راطق هلال  ارم  درک  ناگژم  زک  ییودنه  هرامش 81 : 439هدیصق 

راگزور ردص  رب  هک  دیع  دادماب  يد  هرامش 82 : 442هدیصق 

راهب وچ  یمرخ  یبوخ و  هب  يا  هرامش 83 : 446هدیصق 

راهب داب  لگ و  يوب  رکش و  عمش و  بش و  هرامش 84 : 451هدیصق 

رای نارجه  شتاز  نوخ  رپ  تشگ  ممشچ  بآ  هرامش 85 : 455هدیصق 

رایع تب  نآ  رجه  رد  شود  هرامش 86 : 456هدیصق 

راختفا وت  دوجو  هبار  تانیاک  ياک  هرامش 87 : 460هدیصق 

راگزور زور  وت  تلود  راگزور  يا  هرامش 88 : 462هدیصق 

راگزور درک  ات  ود  کلم  نیتم  لبح  هرامش 89 : 464هدیصق 

راگزور رارک  ردیح  دربن  رد  يا  هرامش 90 : 469هدیصق 

راگزور نایعا  مدقم  رنه  رد  يا  هرامش 91 : 472هدیصق 

رومعم وت  زا  ترازو  تسد  یهز  هرامش 92 : 476هدیصق 

روصنم نیدلا  ءایض  برغم  قرشم و  سییر  هرامش 93 : 480هدیصق 

رومعم نید  کلم و  وت  يار  يا ز  هرامش 94 : 482هدیصق 

روصنم ناهج  �هجاوخ  نید  تلود و  ءایضب  هرامش 95 : 486هدیصق 

ریثا خرچ  زا  رترب  تمهب  يا  هرامش 96 : 488هدیصق 

ریثا خرچ  يارو  تمهب  يا  هرامش 97 : 490هدیصق 

ریشبلا ءاج  اذا  روباشین  لها  ای  اورشبا  هرامش 98 : 492هدیصق 
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ریفس ریفس  وت  کلم  هگراب  یهز ز  هرامش 99 : 495هدیصق 

ریقح دمآ  ریمض  ردنا  هچره  وت  اب  تبسن  هب  يا  هرامش 100 : 497هدیصق 

ریگبش ناوکین  دیشروخ  دمآ  نم  رب  هرامش 101 : 500هدیصق 

ریم بکوم  رهش  هب  دمآرد  کین  لاف  هب  هرامش 102 : 504هدیصق 

507فرح ز

زاب دمآ  ناهج  روتسد  یلاع  بکوم  هرامش 103 : 508هدیصق 

زارد داب  نم  تمعن  یلو  یناگدنز  هرامش 104 : 511هدیصق 

زوریپ ایلوا  ادعا و  رب  يا  هرامش 105 : 513هدیصق 

514فرح س

سایق مدرک  ير  کلم  اب  ار  شیوخ  دارم  نوچ  هرامش 106 : 514هدیصق 

516فرح ش

شنیرفآ رس  رب  وت  تسد  یهز  هرامش 107 : 516هدیصق 

شنیرفآ ناج  يداش  يا  هرامش 108 : 517هدیصق 

شیوخ یگرزب  رد  هتشگ  ناهن  يا  هرامش 109 : 519هدیصق 

520فرح ق

قاثو هب  مدمآ  تسمرس  شود  هرامش 110 : 520هدیصق 

قلطم تردق  هب  تلآ  هب  هن  يردقم  هرامش 111 : 522هدیصق 

526فرح ك

كزی ترصن  شکرکشل و  رفظ  ار  تهاپس  يا  هرامش 112 : 526هدیصق 

کلم راگن  تروص  وت  کلک  كون  هتشگ  يا  هرامش 113 : 528هدیصق 

531فرح گ

گنترا �همانراک  اذبح  هرامش 114 : 531هدیصق 

532فرح ل

لجا نوتاخ  بکوم  ابحرم  هرامش 115 : 532هدیصق 

لدب نوخ  هب  مکشا  وت  قشع  درد  هدرک  يا  هرامش 116 : 533هدیصق 

لمح هب  دیآرد  توح  زا  وچ  دیشروخ  مرج  هرامش 117 : 535هدیصق 
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لاف خرف  زور و  هدنخرف  علاط و  کین  هب  هرامش 118 : 540هدیصق 

لاعتم يادخ  دنوادخ  هدرک  ارت  يا  هرامش 119 : 543هدیصق 

لالج هاج و  هنامز  دریگ  هک  تساوخ  يادخ  هرامش 120 : 545هدیصق 

لامک ار  یتیگ  هداد  یتسه  هب  يا  هرامش 121 : 548هدیصق 

لیوحت زور  هزور و  هم  دنکفا  هیاس  هرامش 122 : 552هدیصق 

لیعامسا نب  دعسا  نمتؤم  هرامش 123 : 554هدیصق 

557فرح م

مرخ داب و  نومیم  داب و  كرابم  هرامش 124 : 557هدیصق 

مس نینهآ  لعن  نیرز  يا  هرامش 125 : 560هدیصق 

ملاع کلم  تشپ  وت  رفظم  رجنخ  يا  هرامش 126 : 562هدیصق 

ملاع مظن  داینب  تعیفر  تیار  يا  هرامش 127 : 564هدیصق 

ملاع کلم  تشپ  وت  کلک  يا  هرامش 128 : 568هدیصق 

مدآ داژن  همه  رخف  يا  هرامش 129 : 571هدیصق 

ماش هگ  نوچ  شود  دیشروخ  مرج  هرامش 130 : 572هدیصق 

ماظن دالوا  رهوگ  فرش  هرامش 131 : 577هدیصق 

ماظن تلدع  زا  ملاع  هتفرگ  يا  هرامش 132 : 580هدیصق 

ماظن داد  کلک  هب  ار  تکلمم  هرامش 133 : 582هدیصق 

ماف هنیآ  خرچ  ناطلس  شود  هرامش 134 : 586هدیصق 

ماقم میاق  ار  قرش  هاش  قاقحتسا  هب  يا  هرامش 135 : 590هدیصق 

مایص دیع  ندمآ  ندش و  ون  ابحرم  هرامش 136 : 594هدیصق 

مرکیپ لصا  دوجو  هب  مدع  زا  دمآ  ات  هرامش 137 : 597هدیصق 

منم نیا  دوخ  لداع  بحاص  هاگراب  يا  هرامش 138 : 605هدیصق 

منویامه �هفص  نیا  هک  نم  هرامش 139 : 607هدیصق 

مودخم وت  وچ  رب  داب  نیرفآ  هرامش 140 : 609هدیصق 

میلقا تفه  كولم  رایتخا  هرامش 141 : 611هدیصق 

میوقت یهاوگ  جیز و  يوعد  مکح  هب  هرامش 142 : 615هدیصق 
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619فرح ن

نکمم زا  رکشل  دروآرب  گنز  هاش  وچ  هرامش 143 : 619هدیصق 

نادرگ دبنگ  دیشروخ  وچ  ماش  زامن  هرامش 144 : 623هدیصق 

ناسارخ لها  رب  تقارف  ههام  هس  هرامش 145 : 628هدیصق 

نامسآ ناویا  زا  نشور  زور  عمش  نوچ  هرامش 146 : 633هدیصق 

ناهج ناطلس  فلس  مه  هدش  رتخا  کین  هب  يا  هرامش 147 : 636هدیصق 

ناهج راک  تساروت  کلک  يا ز  هرامش 148 : 639هدیصق 

نویامه دیع  بکوم  دمآرد  هرامش 149 : 640هدیصق 

نیبب ایب  وگ  مج  فصآ  وک  هرامش 150 : 642هدیصق 

نیبم تسا  یتیآ  دجم  تیآ  هرامش 151 : 646هدیصق 

نیز وت  هاج  لامج و  ار  ناهج  يا  هرامش 152 : 650هدیصق 

نیدلا رخف  مالسلا  کیلع  و  هرامش 153 : 651هدیصق 

نیمز رخف  نامز و  راختفا  هرامش 154 : 654هدیصق 

نیگن ریز  ارت  شخب  ناج  متاخ  ناهج  يا  هرامش 155 : 657هدیصق 

نیمز ردص  راگزور و  بحاص  هرامش 156 : 660هدیصق 

نیکتلرغط تلود  زا  ینمیا  ار  ناهج  يا  هرامش 157 : 663هدیصق 

نیکت لرغط  رد  یهاش  رد  زا  هرامش 158 : 665هدیصق 

666فرح و

وت باتش  نودرگ  بکرم  كاخ  داب  يا  هرامش 159 : 666هدیصق 

وت ناکم  زا  يادخ  نید  هدرک  رخف  يا  هرامش 160 : 667هدیصق 

وت نامسآ  کلف  سمش  نید و  سمش  يا  هرامش 161 : 669هدیصق 

671فرح ه

هاج تلود و  نامض  ردناک  دزیا  ساپس  هرامش 162 : 671هدیصق 

هار زا  نم  كرت  نم  رب  تمالس  هب  دمآ  هرامش 163 : 674هدیصق 

هاش ترضح  لامج  کلامم  لک  لامک  هرامش 164 : 676هدیصق 

هاش ترضح  لامج  ترازو  ردص  لالج  هرامش 165 : 680هدیصق 
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هاش ترضح  يوس  هک  دعاسم  تخب  اذبح  هرامش 166 : 682هدیصق 

هام دش  نورب  اضق  قاحم  زا  هرامش 167 : 686هدیصق 

هلا نید  ءالع  ناطلس  صاخ  هرامش 168 : 689هدیصق 

هایس دیپس و  �هدرپارس  يا  هرامش 169 : 692هدیصق 

هاشداپ كرابم  ار  کلامم  يا  هرامش 170 : 694هدیصق 

هاشداپ مدآ  هب  ات  رهوگ  هب  يا  هرامش 171 : 696هدیصق 

هاوخ بارش  نک  رفظ  حتف و  حوبص  اهاش  هرامش 172 : 697هدیصق 

هتخارفا رهپس  رب  رس  تتمه  يامه  يا  هرامش 173 : 699هدیصق 

هتسارآ وت  لدع  ار  ناهج  يا  هرامش 174 : 700هدیصق 

هتفای رب  وت  لدع  زا  تکلمم  لاهن  يا  هرامش 175 : 701هدیصق 

هتفای نامیلس  کلم  دبا  ات  نادزی  يا ز  هرامش 176 : 702هدیصق 

هتفرگ الاب  خرچ  زا  تراک  یهز  هرامش 177 : 704هدیصق 

هتفرگ مجع  کلم  وت  غیت  يا  هرامش 178 : 707هدیصق 

هدوسآ يادخ  قلخ  وت  لدع  یهز ز  هرامش 179 : 710هدیصق 

هدیسر خرچ  رب  وت  تلود ز  تیار  يا  هرامش 180 : 712هدیصق 

714فرح ي

ینعم ود  يور  ار ز  ام  تسدیع  ود  هرامش 181 : 714هدیصق 

ير بحاص  ناسر  هصق  رب  وت  هاگرد  هب  يا  هرامش 182 : 717هدیصق 

ییند �هصالخ  یگرزب  يور  یهز ز  هرامش 183 : 719هدیصق 

يارس یغاب و  هیروصنم  تروص  کحیو يا  هرامش 184 : 719هدیصق 

يادخ رهب  زا  نم  رهب  زا  هن  موق  رخآ يا  هرامش 185 : 721هدیصق 

ياج نویامه  نیردنا  دیع  نشج  هرامش 186 : 725هدیصق 

یبآ یکاخ و  يوک  �هلبق  يا  هرامش 187 : 729هدیصق 

يرعاش رعش و  يزمر ز  يونشب  ردارب  يا  هرامش 188 : 731هدیصق 

يرب ناصقن  شیالآ  زا  لوا  لقع  وچ  يا  هرامش 189 : 734هدیصق 

يرس زا  تسدوب  هدرک  نآ  اضتقا  نادزی  مکح  هرامش 190 : 736هدیصق 
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يرویز نوگرگد  مدره  وزک  یمزب  اذبح  هرامش 191 : 739هدیصق 

يرپ وید و  مشح  رخسم  هتشگ  ارت  يا  هرامش 192 : 744هدیصق 

يربنچ خرچ  رود  زا  ناغف  ناناملسم  يا  هرامش 193 : 746هدیصق 

يرادیب لحک  تلود  مشچ  ردنا  وت  کلک  یهز  هرامش 194 : 754هدیصق 

يزارفارس رد  وت  غیت  يا ز  هرامش 195 : 756هدیصق 

يزوریف یخرف و  هب  هتفر  يا  هرامش 196 : 758هدیصق 

یشاحت کلف  تغیت  هدرک ز  يا  هرامش 197 : 759هدیصق 

ینادیواج قنور  ناهج  لاوحا  تفای  هرامش 198 : 759هدیصق 

یناد يراد  وت  تسود  ملد يا  هرامش 199 : 761هدیصق 

یناث ردنکس  رایتخا  هرامش 200 : 765هدیصق 

یهابم وت  مان  هب  خرچ  �هلقاع  يا  هرامش 201 : 767هدیصق 

یهاش بصنم  ارت  باتک  رس  رب  يا  هرامش 202 : 769هدیصق 

یهام هب  ات  هم  زا  هتفرگب  یهز  هرامش 203 : 771هدیصق 

یهاش قبس  ناهاش  هدرب ز  يا  هرامش 204 : 773هدیصق 

ییانشآ وت  رد  كاخ  اب  هرامش 205 : 775هدیصق 

ییاناد ریسکا  هک يا  متفگ  یم  شود  ار  درخ  هرامش 206 : 777هدیصق 

ییوکرس ملاع  �هصرع  ارت  کلم  يا  هرامش 207 : 780هدیصق 

ییوت مدآ  ینب  دوصقم  هک  يدنوادخ  يا  هرامش 208 : 782هدیصق 

782لزغ

782فرح ا

ار ام  سر  دایرف  ایب  ناج  ایب يا  ناج  ایب يا  هرامش 1 : 782لزغ 

ارت مرادافو  ناج  زک  نیا  زا  شیب  مرادن  یمرج  هرامش 2 : 783لزغ 

ار نیچ  ناتب  لجخ  هدرک  يا  هرامش 3 : 783لزغ 

ارم رمس  تقشع  مغ  ناهج  رد  هدرک  يا  هرامش 4 : 784لزغ 

ارم يراتفرگ  ربلد  نآ  قشع  رد  دوب  ات  هرامش 5 : 784لزغ 

اروا رگم  منیبب  هرابرگد  زاب  رگ  هرامش 6 : 784لزغ 
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ار يرپ  نآ  مدیدب  رود  زا  هرامش 7 : 785لزغ 

ام راک  وت  قشع  دیسر ز  ناج  هب  اناج  هرامش 8 : 785لزغ 

اهناهج وت  قشع  تراغ  يا  هرامش 9 : 785لزغ 

786فرح ب

باقن ار  گربلگ  هتخاس  هشفنب  زا  يا  هرامش 10 : 786لزغ 

برای تسیک  يور  نآ  دزیا  مان  هب  هخ  هخ  هرامش 11 : 787لزغ 

788فرح ت

تراگزور تسنوچ  مسرپ  تاجک  زا  هخ  هرامش 12 : 788لزغ 

تساجک يرادافو  ملاع  همه  رد  هرامش 13 : 788لزغ 

تستاجن اهمغ  زا  وت  قشع  مغ  هرامش 14 : 788لزغ 

تست راک  رد  نم  نیکسم  لد  ات  هرامش 15 : 789لزغ 

تست يور  یتسود  یهر  مرج  هرامش 16 : 789لزغ 

تخیوآ زیوالد  رای  نآ  رد  لد  هرامش 17 : 789لزغ 

ترد كاخ  غیرد  �هدید  هب  يا  هرامش 18 : 790لزغ 

تسداهن نیزرف  خر و  ار  هم  تخر  هرامش 19 : 790لزغ 

تسدمآ راخ  یب  وت  قشع  نبلگ  هرامش 20 : 790لزغ 

تسدمآ گنس  رد  وت  قشع  زا  میاپ  هرامش 21 : 791لزغ 

تسدیسر ناج  هب  تمغ  مراک ز  هرامش 22 : 791لزغ 

تسرازآ هچ  افو  زا  ار  نسح  هرامش 23 : 791لزغ 

تسراگزور گنر  هب  هقوشعم  هرامش 24 : 792لزغ 

تسراکشآ مناهن  وت  قشع  ز  هرامش 25 : 792لزغ 

تسرای وت  مغ  ارم  رای  يا  هرامش 26 : 793لزغ 

تسرای قشع  هک  الب  هچ  برای  هرامش 27 : 793لزغ 

تسرگید یلاد  کشم  زا  وت  فلز  رد  نکش  ره  هرامش 28 : 794لزغ 

تسزارد يراک  وت  لصو  دیما  هرامش 29 : 794لزغ 

تسغیرد ناج  هب  لد و  هب  ترهم  هرامش 30 : 794لزغ 
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تسشوخ ییادوس  قشع  ردارب  يا  هرامش 31 : 795لزغ 

تسناج هب  تسود  يوزرآ  زا  لد  راک  هرامش 32 : 795لزغ 

تسرتشوخ ناهج  کلم  زا  وت  قشع  هرامش 33 : 795لزغ 

تسنامسآ ياضق  وت  قشع  هرامش 34 : 796لزغ 

تسنامیا شرفک  هب  نم  نوچ  هکره  هرامش 35 : 797لزغ 

تسنوچ لاح  وت  یب  هک  یناد  ارم  هرامش 36 : 799لزغ 

تسهالک یبوخ  رس  رب  تلامج  هرامش 37 : 799لزغ 

تسیا هیاریپ  وکن  ار  لد  وت  قشع  هرامش 38 : 799لزغ 

تس هناسف  ارت  مغ  هک  سکره  هرامش 39 : 800لزغ 

تسیچ ریبدت  وا  رامیت  مغ و  رد  مدنامزاب  هرامش 40 : 800لزغ 

تسیراز رازهدص  هب  وت  یب  لد  هرامش 41 : 801لزغ 

تسین وت  يابیز  �هرهچ  نوچ  هام  هرامش 42 : 801لزغ 

تسین يور  امنص  ندیرب  وت  زا  هرامش 43 : 801لزغ 

تسین وت  يور  زا  منتشگرب  يور  هرامش 44 : 802لزغ 

تسیلاح هب  وت  هایس  لاخ  زا  ملد  اناج  هرامش 45 : 802لزغ 

تسیلد درد  وت  يور  یب  وت  قشع  هرامش 46 : 802لزغ 

تسیناج ارم  تکلمم  همه  رد  هرامش 47 : 803لزغ 

تسین وت  راک  قشع  هک  لد  نکم يا  هرامش 48 : 803لزغ 

تسین یلد  وت  لامج  رهم  یب  هرامش 49 : 803لزغ 

تشادن يرای  رس  نوچ  نم  اب  رای  هرامش 50 : 804لزغ 

تشوغآ ردنا  مریگ  یک  زاب  هرامش 51 : 804لزغ 

تشذگرب هم  زا  وت  نسح  تیار  هرامش 52 : 804لزغ 

تفرگنرب چیه  هب  ار  ام  رای  هرامش 53 : 805لزغ 

805فرح د

دابرود تدب  مشچ  یشوخ  تخس  هرامش 54 : 805لزغ 

دادیب وت  زا  مدیشک  هک  سب  زا  هرامش 55 : 805لزغ 
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داتفیب يراک  يربلد  اب  ارم  هرامش 56 : 806لزغ 

دبای ربخ  نم  لاح  هک ز  سکره  هرامش 57 : 806لزغ 

دبای یمن  ربخ  تزار  ناج ز  هرامش 58 : 807لزغ 

دبای ناما  یسک  مک  وت  رود  رد  هرامش 59 : 807لزغ 

دجنگ یمن  ناهج  ردنا  تنسح  هرامش 60 : 808لزغ 

ددرگ یمن  افو  درگ  رای  هرامش 61 : 808لزغ 

درآ رس  هب  تیفاع  هکره  رب  وت  قشع  هرامش 62 : 808لزغ 

درآ یمن  نایم  رد  لد  رای  هرامش 63 : 809لزغ 

درآ يور  هب  یتنحم  ره  قشع  هرامش 64 : 809لزغ 

دراد رمق  رب  هیکت  وت  فلز  هرامش 65 : 810لزغ 

دراد بیجح  رد  خر  نم  زا  میور  هام  ات  هرامش 66 : 810لزغ 

دراد روجنر  کلف  یک  ات  ارم  هرامش 67 : 810لزغ 

دراد مخ  ورس  دق  وت  دق  اب  هرامش 68 : 810لزغ 

دراد نیگن  رب  وت  خر  شقن  ناج  هرامش 69 : 811لزغ 

دراد يرس  یسکره  اب  رای  هرامش 70 : 811لزغ 

درامش یمن  دوخ  زا  ار  ام  زونه  ربلد  هرامش 71 : 812لزغ 

درادن رامیت  وت  لصو  ارم  راک  ات  هرامش 72 : 812لزغ 

درادن لگ  لد  وت  قشع  لیب  هب  هرامش 73 : 812لزغ 

درادن یم  ناج  هدنا  ار  ملد  هرامش 74 : 813لزغ 

دربب مناج  وت  يور  يوزرآ  هرامش 75 : 813لزغ 

درادن ییاون  ار  ناهج  مدیدب  هرامش 76 : 813لزغ 

دراذگنب مغ  یب  ارم  تعاس  کی  هک  مراد  یتب  هرامش 77 : 814لزغ 

درب دهاوخب  ناهج  راب  نیا  مقشع  هرامش 78 : 814لزغ 

دربب ناج  یمه  شوگ  رب  وت  فلز  �هقلح  هرامش 79 : 815لزغ 

درب یم  اهلد  مارآ  وت  يور  هرامش 80 : 815لزغ 

درذگب نارجه  دادیب  نآ  هک  نت  نک يا  ربص  هرامش 81 : 816لزغ 
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درمش دیابن  درخ  ارت  قشع  هرامش 82 : 816لزغ 

درف وت  لامج  زا  نم  هدنام  يا  هرامش 83 : 816لزغ 

دروآرب اغوغ  ناهج  زا  شلامج  هرامش 84 : 817لزغ 

دروآ گنس  ریز  هب  متسد  زاب  هرامش 85 : 817لزغ 

دریگرب هدرپ  وچ  خر  زا  شنسح  هرامش 86 : 818لزغ 

دریگرد راک  وت  اب  ارک  ره  هرامش 87 : 818لزغ 

دریگ رگد  يرای  لد  هک  ددنب  یمن  توص  ارم  هرامش 88 : 818لزغ 

دریگ یم  رای  قشع  مک  لد  هن  هرامش 89 : 819لزغ 

دریگ یمنرب  حالص  هار  لد  هرامش 90 : 819لزغ 

دزرا راظتنا  تلصو  �هدعو  هن  هرامش 91 : 819لزغ 

دزرا رکش  گنت  دص  تگنت  ناهد  اناج  هرامش 92 : 820لزغ 

دزرا ناج  رازهدص  وت  درد  هرامش 93 : 820لزغ 

دزیخ رگج  شتآ  وت  لصو  زا  هرامش 94 : 820لزغ 

دسر دایرف  وت  قشع  زا  هک  تسین  یسک  نوچ  هرامش 95 : 821لزغ 

دسرن یم  رای  لصو  رد  تسد  هرامش 96 : 821لزغ 

دسر یمن  نامرد  هب  تسد  دوزف و  مدرد  هرامش 97 : 822لزغ 

دشاب اور  ینک  نم  اب  هچره  هرامش 98 : 822لزغ 

دشاب رکش  تبل  نیریش  وچ  هن  هرامش 99 : 822لزغ 

دشاب نارفعز  وچ  قشاع  گنر  هرامش 100 : 823لزغ 

دشابن يرای  ناوکین  زک  ارت  هرامش 101 : 823لزغ 

دشابن يرادلد  وت  نوچ  رگ  ارم  هرامش 102 : 823لزغ 

دش دهاوخن  رس  هب  ماوت  قشع  یب  هرامش 103 : 824لزغ 

دشک یم  رکشل  هام  رب  وت  نسح  هرامش 104 : 825لزغ 

دمآرب هام  نوچ  هک  شود  بش  دوردب  هرامش 105 : 825لزغ 

دمآرد يربلد  هب  وچ  تفلز  هرامش 106 : 825لزغ 

دمآ لد  رب  تقشع  ریثات  ارم  هرامش 107 : 826لزغ 
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دنام یمنب  ناماس  تزورفلد  يور  اب  هرامش 108 : 826لزغ 

دمآ ناج  هب  تمغ  زا  ملد  اناج  هرامش 109 : 827لزغ 

دمآ ناتسود  دای  ارت  هک  بجع  بجع  هرامش 110 : 827لزغ 

دناد یم  يادخ  تبوخ  خر  هرامش 111 : 828لزغ 

دناسرب لد  ماک  هب  متخب  وت  لاصو  رد  هن  هرامش 112 : 828لزغ 

دناسر يور  هب  وت  يور  ارم  هچره  هرامش 113 : 828لزغ 

دناجنرب ارت  دزیاک  ناجنرم  ارم  هرامش 114 : 829لزغ 

دنامب رارق  نیمه  رب  رگ  وت  نسح  هرامش 115 : 829لزغ 

دنامن مشیب  نیز  وت  قشع  تقاط  هرامش 116 : 829لزغ 

دنامن ناهن  الد  وت  درد  هرامش 117 : 830لزغ 

دنامن يرادلد  قافآ  همه  رد  هرامش 118 : 830لزغ 

دناوتن دیرب  لد  وت ز  قشع  هرامش 119 : 831لزغ 

دنتسب هتسد  نوچ  وت  راسخر  لگ  هرامش 120 : 831لزغ 

دنز یمن  مه  رب  وچ  هدید  هدید  خوش  نآ  هرامش 121 : 831لزغ 

دنز یمرب  مه  هب  تقشع  ارکره  هرامش 122 : 832لزغ 

دنک افو  یب  نآ  نم  ياج  هب  افو  زا  چره  هرامش 123 : 832لزغ 

دنک جنپ  رگ  وت  فطل  ارت  نسح  تبون  هرامش 124 : 833لزغ 

دنک رای  لامج  اب  افو  رگ  هرامش 125 : 833لزغ 

دنک نید  دصق  یمه  دربب و  لد  قوشعم  هرامش 126 : 834لزغ 

دنک یم  اضاقت  وت  لاصو  ناج  هرامش 127 : 834لزغ 

دنک یم  رت  نوخ  هب  خر  شقشع  هب  لد  هرامش 128 : 835لزغ 

دنک یم  نوزفا  نم  قشع  وت  نسح  هرامش 129 : 835لزغ 

دنک یم  تمایق  یبوخ  رد  رای  هرامش 130 : 835لزغ 

دنک یم  نیقلت  روج  ردنا  شفلز  هرامش 131 : 836لزغ 

دنناریح وت  هر  رد  یملاع  هرامش 132 : 836لزغ 

دهاوخ نانچ  یمه  لد  ارت  درگ  هرامش 133 : 837لزغ 
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دهدن یم  راب  راب ، نیا  مرای  هرامش 134 : 837لزغ 

دهن يرادلد  وت  نوچ  رب  لد  هکره  هرامش 135 : 837لزغ 

دوب ام  ناهج  همه  هکنآ  شود  هرامش 136 : 838لزغ 

دوب دناوت  ناج  وت  یب  ارم  هک  مین  نآ  نم  هرامش 137 : 838لزغ 

دوب رای  رای  ارم  هک  وک  راگزور  نآ  هرامش 138 : 839لزغ 

دوب رب  رد  رای  حبص  ات  شود  هرامش 139 : 839لزغ 

دوب ناوت  رای  ارت  رایع  ربلد  يا  هرامش 140 : 839لزغ 

دور یم  ناملسمان  نآ  مغ  رد  نم  رب  هچنآ  هرامش 141 : 840لزغ 

دور یم  وت  يوج  هب  هلمج  لامج  بآ  هرامش 142 : 840لزغ 

دوشن یم  راگزور  رد  تسد  هرامش 143 : 842لزغ 

دوش یمن  رسیم  هدید  بآ  هب  تلصو  هرامش 144 : 842لزغ 

دیاب یم  هک  نانچنآ  یتسین  نوچ  هرامش 145 : 843لزغ 

دیاب یمه  ملد  کی  یتسود  هرامش 146 : 843لزغ 

دیآرب ناج  تسوه ز  رد  لد  هرامش 147 : 844لزغ 

دیآرب یم  مناج  وت  نارجه  ز  هرامش 148 : 844لزغ 

دیآرد رد  تمغ ز  هک  ارنآ  هرامش 149 : 844لزغ 

دیآ یمن  سب  قشع  اب  ربص  هرامش 150 : 845لزغ 

دیآ یمن  رس  هب  لد  رس  درد  هرامش 151 : 845لزغ 

دیاب یتیانع  ارت  لصو  ای  هرامش 152 : 846لزغ 

دیازف لد  درد  وت  یب  مرمع  ز  هرامش 153 : 846لزغ 

دیامن یم  رای  خر  گنر  هک  یکزان  زا  هرامش 154 : 847لزغ 

دیاینرب یمه  مرای  يراک ز  وچ  هرامش 155 : 847لزغ 

دیاین يرای  مفک  رد  يرمع  هب  هرامش 156 : 848لزغ 

دیاین یم  افو  يوب  وت  دهع  ز  هرامش 157 : 848لزغ 

دیسرب وت  قارف  رد  متقاط  هرامش 158 : 849لزغ 

دیسر ناج  لد و  هب  تقشع  تراغ  هرامش 159 : 849لزغ 
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849فرح ر

رایب حوبص  �هداب  ایقاس  هرامش 160 : 849لزغ 

رای دراد  ام  تبحص  رس  هک  یناد  چیه  هرامش 161 : 850لزغ 

رای هشیپ  افج  کیلع يا  مالس  هرامش 162 : 850لزغ 

رگد یناج  ار  مسج  وت  مغ  يا  هرامش 163 : 850لزغ 

رخآ مار  تشگ  عبط  هب  رادلد  هرامش 164 : 851لزغ 

رمق بات  وت  خر  زا  هدش  يا  هرامش 165 : 851لزغ 

ریگ ردنلق  �هدرب  رسپ  يا  هرامش 166 : 851لزغ 

ریگ نایز  یناج  یقشاع  رد  الد  هرامش 167 : 852لزغ 

852فرح ز

زاین وت  ترضح  هب  ار  ناهج  يا  هرامش 168 : 852لزغ 

زاب متشونرب  قشع  �هتخت  هرامش 169 : 853لزغ 

زورما رفاک  ینک يا  یم  تمایق  هرامش 170 : 853لزغ 

زورما دیازفا  یم  قشع  تلامج  هرامش 171 : 853لزغ 

854فرح س

سک دنادن  وت  قشع  �هراچ  هرامش 172 : 854لزغ 

سک دنامنب  نیدنچ  ناتسبیرغ  هب  اناج  هرامش 173 : 854لزغ 

854فرح ش

شاب افو  دهع و  رس  رب  اراگن  هرامش 174 : 854لزغ 

شورف هداب  منص  نآ  شود  زاب  هرامش 175 : 855لزغ 

شیپ دمآ  مراگن  هر  رد  شود  هرامش 176 : 855لزغ 

شیوخ لد  زا  راک  ارم  دمآ  ناج  هب  هرامش 177 : 856لزغ 

856فرح ل

لد مغ  میوگرب  رهش  رد  ارک  هرامش 178 : 856لزغ 

856فرح م

مالغ زیخ يا  دش  باوخ  ردنا  یقاس  هرامش 179 : 856لزغ 
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مامت هم  نآ  شود  دمآرد  مرد  زا  تسم  هرامش 180 : 857لزغ 

ما هدرک  الوت  وت  رهم  هب  ات  هرامش 181 : 857لزغ 

ما هدنز  ات  هک  وت  مشچ  ودب  هرامش 182 : 857لزغ 

ما هتفرگ  نشور  خر  زا  رهم  گنر  ات  هرامش 183 : 858لزغ 

ماوت راد  تسود  هک  هللا  ملعی  هرامش 184 : 858لزغ 

مباتب وت  زا  يور  هک  مرادن  يور  هرامش 185 : 858لزغ 

متخوس نوچ  تمغ  زک  دنادن  سک  هرامش 186 : 859لزغ 

متسبرد هبوت  دهز و  رد  رخآ  هرامش 187 : 859لزغ 

متفرگرب رگید  نابوخ  زا  لد  هرامش 188 : 860لزغ 

مخ رازهدص  ارت  رادبات  فلز  يا  هرامش 189 : 860لزغ 

مدادب تسد  زا  لد  هک  اغیرد  ادرد و  هرامش 190 : 861لزغ 

مدرگنرب زگره  وت  زک  منآرب  هرامش 191 : 862لزغ 

مدمآ ریس  ناج  ناناملسم ز  يا  هرامش 192 : 862لزغ 

مدنامب مارالد  رای  مغ  تسد  رد  هرامش 193 : 862لزغ 

مدنب رمک  هناخیم  هب  هر  رگید  هک  ممزع  نادب  هرامش 194 : 862لزغ 

مدنکفارد یقشاع  هب  زاب  لد  هرامش 195 : 863لزغ 

مراتفرگ یمغ  راب  ریز  هرامش 196 : 863لزغ 

مراد افو  وت  ياج  هب  دنچره  هرامش 197 : 864لزغ 

مراد اهراک  وت  فلز  رس  اب  هک  ایب  هرامش 198 : 864لزغ 

مراد رذگهر  وت  يوک  هب  ات  هرامش 199 : 864لزغ 

مراد نوزف  نامز  ره  لد  درد  هرامش 200 : 865لزغ 

مراد ناج  نایم  ردنا  تقشع  هرامش 201 : 865لزغ 

مراد یمه  هدیشوپ  تقشع  مغ  دنچره  هرامش 202 : 866لزغ 

مرادن راگن  نآ  دنویپ  رس  زج  هرامش 203 : 866لزغ 

مرادن ربخ  دوخ  زا  تمغ  رد  هک  ربخ  يراد  هرامش 204 : 866لزغ 

مرادن رگد  رای  ملاع  هب  ییوت  مرای  هرامش 205 : 867لزغ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


مرادن ناج  رب  تخر  شقن  رگا  هرامش 206 : 867لزغ 

مرادن يرادلد  وت  زج  اراگن  هرامش 207 : 867لزغ 

مراوخ رگ  وت  رب  مزیزع  رگ  هرامش 208 : 868لزغ 

مراک هچ  رب  نم  هک  ینیبب  ات  ایب  هرامش 209 : 868لزغ 

مرب هنوگچ  رس  هب  وت  یب  رمع  هرامش 210 : 869لزغ 

مسر یمن  ناناج  هب  دیسر و  ناج  هب  مراک  هرامش 211 : 869لزغ 

مسر یمن  ربلد  رب  رتب  نیا  تفر و  لد  هرامش 212 : 869لزغ 

مسفنمه تسین  ياج  رب  ياپ  هرامش 213 : 870لزغ 

مشک یم  هک  يافج  هک  رگن  ناهج  راک  هرامش 214 : 870لزغ 

مشک یم  يراب  زور  ره  ون  هب  ون  هرامش 215 : 871لزغ 

منآ يوزرآ  رد  مناج  يوزرآ  يا  هرامش 216 : 871لزغ 

مناجنرم شیب  نیز  مناج  زا  رت  تسود  يا  هرامش 217 : 871لزغ 

منانچ زورما  وت  قشع  مغ  اناج ز  هرامش 218 : 872لزغ 

منادن ار  سک  وت  زج  نم  هک  یناد  وت  هرامش 219 : 872لزغ 

مناد یمن  دوخ  راکارف  هر  هرامش 220 : 872لزغ 

منامرد تسیچ  منادن  مراد  یم  تسود  نم  ارت  هرامش 221 : 873لزغ 

منز یمرب  رس  رب  هچرگ  منص  نیریش  تقشع يا  زا  هرامش 222 : 873لزغ 

مناشفا وت  رب  ار  ناج  هک  مناج  تحار  ایب يا  هرامش 223 : 873لزغ 

منک وت  لاصو  يانمت  هک  مشاب  هک  نم  هرامش 224 : 874لزغ 

منک یم  تمه  دروخ  رد  نوچ  زاب  هرامش 225 : 874لزغ 

منک یم  ناتسد  هک  يرادنپن  ات  هرامش 226 : 874لزغ 

منک یم  یناگدنز  اناج  وت  یب  هرامش 227 : 875لزغ 

منیب یم  رای  قشع  هک ز  مغ  ره  هرامش 228 : 875لزغ 

منیب یم  زاین  تمغ  هب  ار  لد  هرامش 229 : 876لزغ 

موش رای  رب  زورماک  مراد  نآ  رس  هرامش 230 : 876لزغ 

موش نامیشپ  قشع  زا  ود  زور  هرامش 231 : 876لزغ 
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میآ نورب  يدنب  زا  هک  دریگرد  وت  اب  ییوگ  هچ  هرامش 232 : 877لزغ 

میداهن وت  فلز  رس  ردنا  لد  تخر  ات  هرامش 233 : 877لزغ 

میدیسر لد  دارم  هب  رخآ  هرامش 234 : 878لزغ 

میناگدنز ببس  وت  بوخ  يور  يا  هرامش 235 : 878لزغ 

میهاوخ یمن  ناج  میدادب و  لد  هرامش 236 : 878لزغ 

میوج هک  زا  دوخ  لد  نامرد  هرامش 237 : 879لزغ 

879فرح ن

نادنوادخ وت  يور  �هدنب  يا  هرامش 238 : 879لزغ 

ندمآ دهاوخن  رس  نم  رب  قشع  هرامش 239 : 880لزغ 

ندوب التبم  تسیچ  یقشاع  هرامش 240 : 880لزغ 

ندومن ام  هب  ییور  ینیبن  تحلصم  مه  هرامش 241 : 880لزغ 

نزم ناج  رب  ارم  ربلد  شتآ يا  هرامش 242 : 881لزغ 

نک افو  يزور  مرخآ  يرمع  هب  هرامش 243 : 881لزغ 

نکم امغی  ملد  امغی  تب  يا  هرامش 244 : 881لزغ 

نکم ناهنپ  شیوخ  �هرجح  نم  ز  هرامش 245 : 882لزغ 

نکم ناهنپ  ار  شیوخ  بوخ  يور  هرامش 246 : 882لزغ 

نکم نیدنچ  افج  رخآ  راد  مرش  هرامش 247 : 882لزغ 

نم راگزور  اغیرد  ربلد  یتشگرب يا  نم  ز  هرامش 248 : 883لزغ 

نم رای  هد ز  يربخ  مدحبص  داب  يا  هرامش 249 : 883لزغ 

نیکم شیوخ  بانط  تنسح  �همیخ  درک  وچ  هرامش 250 : 883لزغ 

884فرح و

وت هایس  طخ  نیا  وت  ضراع  نمیا ز  هرامش 251 : 884لزغ 

وت يالاب  رب  نسح  يابق  يا  هرامش 252 : 884لزغ 

وت يودنه  گس  نم  نم يا  كرت  هرامش 253 : 884لزغ 

وت يوزرآ  زک  وت  ناج  هب  نم  ناج  يا  هرامش 254 : 885لزغ 

وت يور  یتسود  یهر  مرج  هرامش 255 : 885لزغ 
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وک نم  ناج  مارآ  دییوگب  نامدرم  يا  هرامش 256 : 885لزغ 

886فرح ه

هدرک افج  نم و  لد  هدرب  يا  هرامش 257 : 886لزغ 

هدیرفایب تضحم  تفاطل  زا  دزیا  يا  هرامش 258 : 886لزغ 

هدش باتفآ  کشر  تخر  يا  هرامش 259 : 887لزغ 

887فرح ي

هتشادن يا ربخ  لد  زا  زگره  هرامش 260 : 887لزغ 

هدرک يا افج  دصق  هدرب يا  نم  لد  ات  هرامش 261 : 887لزغ 

هدرک يا ام  اب  وچ  مریگ  یم  لهس  هرامش 262 : 887لزغ 

هدرک يا شیر  افج  غاد  هب  ملد  نیکسم  هرامش 263 : 888لزغ 

هدروآ يا راذع  ربنع  زا  هم  رب  هرامش 264 : 888لزغ 

هدروآ يا گنس  ریز  متسد  هک  ات  هرامش 265 : 888لزغ 

هدروآ يا ربص  ياپ  ردنا  نماد  هرامش 266 : 889لزغ 

ياخ نادند  خرچ  میوردرز ز  هرامش 267 : 889لزغ 

یتروص يا لامک  هب  اناج  هرامش 268 : 889لزغ 

یتسرای راگزور  ارم  رگ  هرامش 269 : 890لزغ 

یتسکش دوخ  فلز  رس  نوچمه  هرامش 270 : 890لزغ 

یتسیاب يرظن  خر  نادب  ای  هرامش 271 : 891لزغ 

یتفرب دوز  سب  هدمآ  تسد  هب  رید  يا  هرامش 272 : 891لزغ 

یتفرگرس ردنا  هکنآ  تسزان  هچ  هرامش 273 : 891لزغ 

يداد داب  هب  ارم  وت  لد  يا  هرامش 274 : 892لزغ 

يداهن نورب  نامرف  طخ  زا  ياپ  هک  يدید  هرامش 275 : 892لزغ 

يدرک منمشد  ماک  هب  تسود  يا  هرامش 276 : 893لزغ 

يدمآ دای  ام  يزور ز  ارت  رگ  هرامش 277 : 893لزغ 

يدمآ مارالد  زورفا و  لد  سب  هرامش 278 : 893لزغ 

يدوب يرواد  عبط  ارت  رگ  هرامش 279 : 893لزغ 
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يدومنب هچناک  راد  یم  دای  هرامش 280 : 894لزغ 

يدید وت  هک  نانچمه  رای  ملد يا  یب  هرامش 281 : 894لزغ 

يدیمراو اراگن  يدرب  ملد  هرامش 282 : 895لزغ 

يراد ربخ  رگم  يرت  يوخدب  هرامش 283 : 895لزغ 

يراد نامسآ  هام  نوچ  يور  هرامش 284 : 895لزغ 

يراد هک  تفص  ره  هب  وت  ار  ام  هرامش 285 : 896لزغ 

يرادن رو  ارم  يراد  تسود  رگ  وت  هرامش 286 : 896لزغ 

يرادن مغ  نم  مغ  زک  متفرگ  هرامش 287 : 897لزغ 

يرادن مرگ  ملد  تاعارم  هب  مد  کی  هرامش 288 : 897لزغ 

يراسگمغ وت  مغ  زج  مرادن  هرامش 289 : 898لزغ 

يراسگمغ وت  مغ  راک  يا  هرامش 290 : 898لزغ 

يراک هتفرگ يا  ردنا  نم  اب  هرامش 291 : 898لزغ 

يراگزاس منک  سپ  نیزک  یتفگن  هرامش 292 : 899لزغ 

يرای دیهد  يرای  یتیگ  ناقشاع  يا  هرامش 293 : 899لزغ 

يرای مشتحم  غورد  هن  قحلا  هرامش 294 : 900لزغ 

يراینرد نامیپ  هب  رس  متفرگ  هرامش 295 : 900لزغ 

یشابن نارگ  مبایب  تناج  هب  رگا  اناج  هرامش 296 : 901لزغ 

یلاح زورما و  تسشوخ  یتقو  ارم  هرامش 297 : 901لزغ 

یمدادن وت  مغ  تسد  هب  لد  ناج و  رگ  هرامش 298 : 901لزغ 

یمراد يرای  درد  زج  قشع  ردنا  نم  رگ  هرامش 299 : 902لزغ 

یمه میاساین  مغ  زا  نامز  کی  هرامش 300 : 902لزغ 

یناد هک  نانچ  يرای  دعاسم  سب  هن  یتخب  هرامش 301 : 902لزغ 

یناگدنز ناج و  ملاح يا  هن يا ز  هگآ  هرامش 302 : 903لزغ 

ینانچ نم  مشچ  هب  دزیمانب  هرامش 303 : 903لزغ 

یناهج نیا  شیع  تیاغ  يا  هرامش 304 : 903لزغ 

ینز یم  نمرخ  کشم  زا  هام  درگ  هرامش 305 : 904لزغ 
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ینعم یب  رادلد  یهز  یتشگرب  يدرب و  ملد  هرامش 306 : 904لزغ 

ینکفا ینابز  ردنا  لصو  مان  هرامش 307 : 904لزغ 

ینک داش  ارم  زورماک  يراد  نآ  رس  هرامش 308 : 905لزغ 

ینک یم  اربت  نم  زا  هانگ  یب  هرامش 309 : 905لزغ 

ینک یک  ات  افج  نم  اب  ناهج  ناج  رخآ يا  هرامش 310 : 906لزغ 

ینک یم  ناهنپ  يور  ناج  نم يا  زا  هرامش 311 : 906لزغ 

ینک یم  نوریب  هزادنا  زا  زان  هرامش 312 : 906لزغ 

ینک یم  ییالب  گنهآ  زاب  هرامش 313 : 907لزغ 

ینمشد رگ  یتسود  رگ  اتسود  هرامش 314 : 907لزغ 

ییآ راهبون  نیرق  نسح  رد  هرامش 315 : 908لزغ 

ییابیز یکباچ و  همه  نیا  هرامش 316 : 908لزغ 

ییابیز يربلد و  همه  يا  هرامش 317 : 908لزغ 

ییاجک دوخ  وت  رخآ  الها  ابحرم و  هخ  هرامش 318 : 909لزغ 

ییوکن تیآ  وت  يور  يا  هرامش 319 : 909لزغ 

ییوکن زا  رتوکین  یبوخ  رتبوخ ز  يا  هرامش 320 : 910لزغ 

يوگم شیب  نیشنب  ینامز  ياشگب و  هطرق  هرامش 321 : 910لزغ 

910یعابر

910فرح ا

انع درد و  نیا  دسر  نایاپ  هب  هک  متفگ  هرامش 1 : 910یعابر 

اداب تشوگ  هب  نم  ثیدح  هتسویپ  هرامش 2 : 910یعابر 

ار ام  دناشن  هشوگ يا  هب  ربص  هن  هرامش 3 : 910یعابر 

ار هچب  يزار  دامع  يرز  دروآ  هرامش 4 : 910یعابر 

ارت تسین  یتیاهن  رگم  رجه  يا  هرامش 5 : 910یعابر 

910فرح ب

بات تحار و  یناوج و  بش  وچ  لد  نیا  هرامش 6 : 910یعابر 

بآ وچ  رعش  نآ  زا  تشگ  لولم  عبط  مه  هرامش 7 : 911یعابر 
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باشوخ رد  نآ  لصو  زور  هک  يور  ناز  هرامش 8 : 911یعابر 

باشوخ رد  نم يا  کیدزن  هب  هک  دش  نآ  هرامش 9 : 911یعابر 

بلاط ترهپس  همعن يا  بلاطوب  هرامش 10 : 911یعابر 

بلاغ لک  دوب  وزج  رب  هک  دنچره  هرامش 11 : 911یعابر 

بلاغ شنیرفآ  رب  وت  رهوگ  يا  هرامش 12 : 911یعابر 

911فرح ت

تبلط ردنا  مدرب  زور  هب  هک  بش  سب  هرامش 13 : 911یعابر 

تخیوآ قشع  مغ  ماد  رب  وچ  زاب  لد  هرامش 14 : 911یعابر 

تدای زا  تشهب  نوچ  ریمض  هتشگ  يا  هرامش 15 : 911یعابر 

تداب یناوج  دوخ  تخب  وچ  هراومه  هرامش 16 : 911یعابر 

تدنویپ یتیاغ  هب  دوب  لخب  اب  هرامش 17 : 911یعابر 

تدنیوج یمن  هکنانآ  �هبغس  يا  هرامش 18 : 911یعابر 

ترد كاخ  درپس  تمدخ  هب  هرایس  هرامش 19 : 911یعابر 

تسخن زور  نم  لد  مزع  وت  لصو  رد  هرامش 20 : 911یعابر 

تسخن يداهنرب ز  لافس  هب  شتآ  هرامش 21 : 911یعابر 

تسویپ تعانق  رهوگ  هب  هک  متسد  هرامش 22 : 911یعابر 

تسشب روج  زا  هنامز  قرو  تدج  هرامش 23 : 911یعابر 

تسد لد و  ادابم  مغ  زور  هب  هک  يرجه  هرامش 24 : 911یعابر 

تسرد مزع  هتسکش و  نت  هب  اناج  هرامش 25 : 911یعابر 

تست يوزاب  رد  هک  یتردق  هاش ز  يا  هرامش 26 : 911یعابر 

تسخن هب  يدیود  رد  بآ  هب  هزوم  اب  هرامش 27 : 911یعابر 

تسد تفر ز  ملد  تسد  زا  منت  راک  هرامش 28 : 912یعابر 

تسشنب ربنعم  فلز  نآ  مخ  رد  لد  هرامش 29 : 912یعابر 

تسد لد و  هداشگ  همعن يا  بلاطوب  هرامش 30 : 912یعابر 

تسرپ هقوشعم  لد  تسد  ربص ز  يا  هرامش 31 : 912یعابر 

تسد رد  یخاش  هفوکش  زا  دش و  یم  يد  هرامش 32 : 912یعابر 
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تسه میوگ  وز  هچره  هک  هثداح يا  زا  هرامش 33 : 912یعابر 

تسشن تساخ و  کی  هب  مدش  نانچ  وت  اب  يد  هرامش 34 : 912یعابر 

تسد هب  تشاد  کلم  وت  رعش  هک  دنتفگ  هرامش 35 : 912یعابر 

تسویپ ینارماک  دیع  وت  دهع  يا  هرامش 36 : 912یعابر 

تسارآ رابکی  هب  نمچ  لگ  هک  دنتفگ  هرامش 37 : 912یعابر 

تسار هدشان  نم  راک  چیه  وت  يوک  رد  هرامش 38 : 912یعابر 

تسا سب  رادهگن  ار  هنامز  وت  لدع  هرامش 39 : 912یعابر 

تسا شیوخ  راوتسا  دهع  رس  رب  لد  هرامش 40 : 912یعابر 

تسا نیا  دنامب  رمع  همه  هک  یقشع  هرامش 41 : 912یعابر 

تسا هداب  یحارص  یکی  معمط  وت  زا  هرامش 42 : 912یعابر 

تسارت بسح  ناهج  کلم  ناهج  هاش  يا  هرامش 43 : 912یعابر 

تسارت هک  شوشم  فلز  نآ  �هیاس  رد  هرامش 44 : 912یعابر 

تساکب جنر  زا  مناج  هچرا  بش  هنیشود  هرامش 45 : 912یعابر 

تسداتفا واگ  شیر  کلم  رخ  نوک  هرامش 46 : 912یعابر 

تسدرک نارمع  لآ  دصق  هثداح  ات  هرامش 47 : 912یعابر 

تسدوبرب ملد  هک  مد  نآ  زا  وت  فلز  هرامش 48 : 912یعابر 

تسدیزگب ارت  هک  ییادخ  هب  اهاش  هرامش 49 : 912یعابر 

تسدینشب وا  فصو  هکره  هک  هرهچ  نآ  هرامش 50 : 913یعابر 

تسرگد ياضق  ناهج  رب  وت  نامرف  هرامش 51 : 913یعابر 

تسرمس ملاع  هب  نم  جنر  وت  نسح  نوچ  هرامش 52 : 913یعابر 

تسرگد يرای  هچرگا  یفرط  ره  رد  هرامش 53 : 913یعابر 

تسرگد یناهج  ناهج  رد  وت  رادید  هرامش 54 : 913یعابر 

تسزیخ هگ  یب  کلم  حبص  وت  يار  اب  هرامش 55 : 913یعابر 

تسشوخ گنرلگ  بارش  سوه  رد  لد  هرامش 56 : 913یعابر 

تسنآ یناهج  دوصقم  هک  تسیچ  نآ  هرامش 57 : 913یعابر 

تسنامرف یب  رای  وچ  متفگ  لد  اب  هرامش 58 : 913یعابر 
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تسنوخ ترجه  مغ  رد  ملد  هکنآ  اب  هرامش 59 : 913یعابر 

تسنوریب یملاع  دنب  هک ز  ییاپ  هرامش 60 : 913یعابر 

تسنوچ ملاح  هک  مهد  یمن  حرش  رگ  هرامش 61 : 913یعابر 

تسود میتسکش ز  ام  دیما  تسد  ات  هرامش 62 : 913یعابر 

تسه دیاب  یمغ  هزات  رگ  وت  مدره ز  هرامش 63 : 913یعابر 

تس هنامیپ  تلد  ار  زآ  نمرخ  ات  هرامش 64 : 913یعابر 

تسیرگنرد نم  هب  نوچ  شود  وت  نارجه  هرامش 65 : 913یعابر 

تسیک یناد  رگشفک  بیجن  هاش  يا  هرامش 66 : 913یعابر 

تسیرگن یم  ام  �هدید  زا  دمآ و  یم  هرامش 67 : 913یعابر 

تسیز دیاب  یم  هرانک  رب  وت  لصو  زا  هرامش 68 : 913یعابر 

تسینم ربک و  رس  هب  رس  هک  ترای  لد  يا  هرامش 69 : 914یعابر 

تسین تمعن  بلاط  همعن  بلاطوب  هرامش 70 : 914یعابر 

تسین لگ  رد  وت  ياوه  رد  هن  هک  ییاپ  هرامش 71 : 914یعابر 

تسین مکحم  افو  رد  هچرگا  وت  ياپ  هرامش 72 : 914یعابر 

تسین هک  وت  يافو  منک  بلط  دنچ  ات  هرامش 73 : 914یعابر 

تسین یمیس  متمه  ردق  روخرد  رگ  هرامش 74 : 914یعابر 

تشد هب  تشاد  هبلک يا  هک  هدز يا  تنحم  هرامش 75 : 914یعابر 

تشاذگب ار  تتمدخ  زور  ود  هدنب  رگ  هرامش 76 : 915یعابر 

تشاذگن يداش  هب  ملد  نوچ  وت  هودنا  هرامش 77 : 915یعابر 

تشادن دود  زج  وت  يادوس  شتآ  نوچ  هرامش 78 : 915یعابر 

تشاگنا يداش  هب  ملد  نوچ  وت  هودنا  هرامش 79 : 915یعابر 

تشذگ دوب  نآ  نم  کشخ  رت و  هک  يرمع  هرامش 80 : 915یعابر 

تشذگب رسکی  رهم  افو و  ربلد ز  هرامش 81 : 915یعابر 

تفهن شود  متب  نآ  هک  متفگ  لد  اب  هرامش 82 : 915یعابر 

تفخب كاخ  رد  هفوکش  متفگ  لگ  اب  هرامش 83 : 916یعابر 

تفسب هک  یقیقع  ره  هب  تمغ  ممشچ ز  هرامش 84 : 916یعابر 
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تفه رب  فلاخم  تفه  نیا  شدرگ  زا  هرامش 85 : 916یعابر 

تفاین شیب  وزا  داوج  ناهج  هک  ناطلس  هرامش 86 : 916یعابر 

تفر همه  یناوج  زا  مدومن  هک  یشیع  هرامش 87 : 916یعابر 

تفرب دای  زا  نم  دهع  ارم  قوشعم  هرامش 88 : 916یعابر 

تفرب تسارآ  لدع  هب  ناهج  هک  ناطلس  هرامش 89 : 916یعابر 

تفرب دوبرب  هوشع  هب  ملد  وچ  ربلد  هرامش 90 : 917یعابر 

تفرب دوب  وکن  فاصنا  هب  هک  تب  نآ  هرامش 91 : 917یعابر 

تفرب كالفا  روج  ناهج ز  یماح  هرامش 92 : 917یعابر 

تفرگ تسش  نوچ  فلز  هب  ملد  هک  تب  نآ  هرامش 93 : 917یعابر 

تفرگ رون  ناهج  هلال  �هلعش  زا  هرامش 94 : 917یعابر 

تفرگ زاس  ملد  وت  قشع  مغ  اب  نوچ  هرامش 95 : 917یعابر 

تفرگن تتسد  هک  فلز  نآ  رخب  لد  يا  هرامش 96 : 917یعابر 

تفرگنرد متس  روز و  ارم  رای  اب  هرامش 97 : 918یعابر 

تمشح دروخ  شیپ  مصخ  يزور  يا  هرامش 98 : 918یعابر 

تیور یب  منسوس  وچ  بش  هب  زور  ات  هرامش 99 : 918یعابر 

918فرح ح

حون دیآ  کشر  هب  وزک  تداب  يرمع  هرامش 100 : 918یعابر 

918فرح خ

خرچ ییوخدب  دروخ ز  مرگج  يرمع  هرامش 101 : 918یعابر 

918فرح د

داهنن مدارم  هب  یماک  هک  خرچ  زا  هرامش 102 : 918یعابر 

داب رب  يراگزور  دیما  هب  مداد  هرامش 103 : 919یعابر 

دای دمان  یمه  شدزیا  هک ز  رهوج  هرامش 104 : 919یعابر 

داشگب يزار  خرچ  نابز  هکره  اب  هرامش 105 : 919یعابر 

داب هتخیر  نامسآ  بآ  وت  ردق  اب  هرامش 106 : 919یعابر 

دابم بآ  تفک  یب  غیت  �همشچ  رد  هرامش 107 : 919یعابر 
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دابم درف  وت  يافو  زا  ملد  زگره  هرامش 108 : 919یعابر 

دابم وت  یب  نامز  رود  نیمز  هاش  يا  هرامش 109 : 919یعابر 

داد یهاش  ناوکین  ارم ز  وت  نسح  هرامش 110 : 920یعابر 

درب وت  ناشواچ  حالس  خیرم  هرامش 111 : 920یعابر 

دروآ دهاوخ  هچ  بش  هک  نیقی  تسین  نوچ  هرامش 112 : 920یعابر 

درف وت  يور  زا  تفای  کلم  هک  رون  نآ  هرامش 113 : 920یعابر 

درگنرد ناهج  لصاح  هب  وچ  لقاع  هرامش 114 : 920یعابر 

دربن يزور  هب  هر  هک  یبش  هریت  ره  هرامش 115 : 920یعابر 

درم همه  یناهج  نآ  همعن  بلاطوب  هرامش 116 : 920یعابر 

درخ هن  تسیکلم  �هیامرس  هک  رمع  نیا  هرامش 117 : 921یعابر 

درادرب نم  کلف ز  یبش  هدرپ  دص  هرامش 118 : 921یعابر 

دراذگب نینچ  یسک  یسک  دهع  دوخ  هرامش 119 : 921یعابر 

درآ زاوآ  متب  لصو  هبش  کی  رگ  هرامش 120 : 921یعابر 

دراد تیوک  هب  رذگ  يرحس  داب  هرامش 121 : 921یعابر 

دراد نمشد  ماک  هب  ارم  تسود  رگ  هرامش 122 : 921یعابر 

دراد نیب  تبقاع  مشچ  هک  هدننیب  هرامش 123 : 921یعابر 

دراد یناشن  وت  لاصو  لد ز  هن  هرامش 124 : 922یعابر 

دراد یم  ناهن  ناج  تمغ ز  هچرگ  لد  هرامش 125 : 922یعابر 

درب ناویک  رب  گنر  کشم  تیار  بش  هرامش 126 : 922یعابر 

درب ناج  نم  زا  وت  قشع  مغ  هکنآ  اب  هرامش 127 : 922یعابر 

دربن ناج  لثم  هب  رگ  وت  مغ  رد  لد  هرامش 128 : 922یعابر 

درذگ يزاب  تسش  هاچ  هب  هک  يروم  هرامش 129 : 922یعابر 

درگن نمرخ  هتخوس  نم  هب  وک  نآ  هرامش 130 : 922یعابر 

دروآ راب  نم  تخب  تخرد  لاس  یس  هرامش 131 : 923یعابر 

دریذپن یمک  هک  یکلم  �هصرع  رد  هرامش 132 : 923یعابر 

دریگرد وز  هلال  عمش  هک  وت  يور  هرامش 133 : 923یعابر 
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دریگ نم  نماد  وت  مغ  تسد  رگ  هرامش 134 : 923یعابر 

دریگ یم  ناهج  يربلد  هب  وت  يور  هرامش 135 : 923یعابر 

دزادنا ياپ  تشپ  هب  ناهج  هک  تیار  هرامش 136 : 923یعابر 

دزرا دیشروخ  جات  وت  مدق  كاخ  هرامش 137 : 923یعابر 

دزرا ییاطع  ره  هب  وت  مغ  اناج  هرامش 138 : 924یعابر 

دزیگنا کلم  زور  حلص  هک  وت  يار  هرامش 139 : 924یعابر 

دزیر نیگنر  کشرس  درخ  هک  يزور  هرامش 140 : 924یعابر 

دسرن ناج  ره  هب  وت  ياوه  فیرشت  هرامش 141 : 924یعابر 

دش دهاوخ  لح  راگزور  لکشم  هن  هرامش 142 : 924یعابر 

دش مهاوخ  رمس  ناهجرد  وت  قشع  زا  هرامش 143 : 924یعابر 

دشن دنسرخ  يار  چیه  هب  وت  يار  هرامش 144 : 924یعابر 

دشن زوریپ  لصو  هب  نم  لد  رخآ  هرامش 145 : 925یعابر 

دشوپ کلامم  رب  هیاس  وچ  وت  لدع  هرامش 146 : 925یعابر 

دلاگسن يدب  زج  هنامز  هکنآ  اب  هرامش 147 : 925یعابر 

دمآ نوریب  زاب  هنتف  هب  وت  فلز  هرامش 148 : 925یعابر 

دمآ دازآ  نسوس  نوچ  وت  راسخر  هرامش 149 : 925یعابر 

دمآ ریشمش  هب  حدق  زا  وت  يار  ات  هرامش 150 : 925یعابر 

دمآ قازرا  نماض  تفک  هک  ینآ  هرامش 151 : 925یعابر 

دمآ هام  نآ  رجه  ارم ز  هک  یجنر  هرامش 152 : 926یعابر 

دنچ يزور  شسپ  زا  مدیود  هیاس  نوچ  هرامش 153 : 926یعابر 

دنسرخ ار  دوخ  هوشع  هب  ینک  هچ  لد  يا  هرامش 154 : 926یعابر 

دنلب ورس  وت يا  مغ  مدنکفا  تسپ  هرامش 155 : 926یعابر 

دناوخب وت  قشع  �همان  ناج  هک  زور  نآ  هرامش 156 : 926یعابر 

دناشفب نماد  وچ  یتسود  وت ز  يوخ  هرامش 157 : 926یعابر 

دنار یم  نوخ  هدید  رازه  لد ز  يا  هرامش 158 : 926یعابر 

دنار وا  ناهج  راک  همه  هکنآ  اب  هرامش 159 : 927یعابر 
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دناجنر نم  ربلد  ارم  هک  نادنچ  هرامش 160 : 927یعابر 

دناشن ياپ  زا  تیالب  ارم  هرابکی  هرامش 161 : 927یعابر 

دناوخ یم  الب  تیآ  لد  هدید  يا  هرامش 162 : 927یعابر 

دنام تماسح  هب  دز  ملع  زور  نوچ  هرامش 163 : 927یعابر 

دنام تناشفرد  تسد  هب  ربا  مه  هرامش 164 : 927یعابر 

دنام تیار  ینشور  هب  دیشروخ  هرامش 165 : 927یعابر 

دنامب هناسفا  تیفاع  زا  وت  يور  اب  هرامش 166 : 928یعابر 

دنامن دوب  ناهج  تداعس  دوعسم  هرامش 167 : 928یعابر 

دنامن زیچ  چیه  زاین  زا  زجب  ار  ام  هرامش 168 : 928یعابر 

دنا هتسارآ  رهپس  هن  مراط  ات  هرامش 169 : 928یعابر 

دنتسه میوگ  هچره  هک  نم  لد  مشچ و  هرامش 170 : 928یعابر 

دنداشگب لگ  وچ  مشچ  ناهج  هب  نارای  هرامش 171 : 928یعابر 

دنرپس نم  رب  هدید  لد و  هک  سپ  ناز  هرامش 172 : 928یعابر 

دنارذگب نارتخا  خرچ و  هک  رود  سب  هرامش 173 : 928یعابر 

دنک سوک  یبرطم  هک  یهگمزب  رد  هرامش 174 : 929یعابر 

دنکش رت  ربنع  فاصم  وت  فلز  هرامش 175 : 929یعابر 

دنکفا زاب  نم  ارم ز  لد  رادلد  هرامش 176 : 929یعابر 

دنکفا زاب  ناور  توق  نم  وچ ز  ربلد  هرامش 177 : 929یعابر 

دنکفا ماد  ردوت  مد  ارم  وچ  شوخ  شوخ  هرامش 178 : 929یعابر 

دنکن تنان  ریس  لایخ  هب  نودرگ  هرامش 179 : 929یعابر 

دنکن منیزح  کلف  رگ  وت  هب  مداش  هرامش 180 : 929یعابر 

دنکن نامیپ  وت  مصخ  اب  وت  ریشمش  هرامش 181 : 930یعابر 

دنکن يزاون  هدنب  تمغ  ناطلس  هرامش 182 : 930یعابر 

دننک زاس  ار  هولج  غاب  هب  وچ  اهلگ  هرامش 183 : 930یعابر 

دننکن نییآ  تورم  رگ  هفیاط  نیا  هرامش 184 : 930یعابر 

دنهارمه ارم  رفس  نیا  رد  هک  یموق  هرامش 185 : 930یعابر 
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دنیب یم  وت  تساخ  تسشن و  وچ  نودرگ  هرامش 186 : 930یعابر 

دومن وت  مشچ  هب  هنییآ  رد  وت  مشچ  هرامش 187 : 930یعابر 

دومنب تمالس  هر  ارم  هکنآ  تفگ  هرامش 188 : 931یعابر 

دومنب اضیب  دی  نوچ  اخس  هب  تتسد  هرامش 189 : 931یعابر 

دومن يور  نوچ  قشع  هک  متفگ  لد  اب  هرامش 190 : 931یعابر 

دوب دیاب  مشک  متس  تمغ  اهبش ز  هرامش 191 : 931یعابر 

دوب ناز  قفاوم  ام  لاصو  هب  نودرگ  هرامش 192 : 931یعابر 

دوب نویش  همه  وت  قارف  مشود ز  هرامش 193 : 931یعابر 

دوب هدمآ  تسد  هب  ناهج  زا  ممد  مین  کی  هرامش 194 : 931یعابر 

دوبن زوریپ  وچ  ملد  تخر  دیع  رب  هرامش 195 : 932یعابر 

دوبن زورفا  لد  تبحص  روخرد  لد  هرامش 196 : 932یعابر 

دوش خاتسگ  وچ  هک  نیه  دش  هبش  کی  لگ  هرامش 197 : 932یعابر 

دوش دنسرخ  وت  تمدخ  هب  هن  وک  ره  هرامش 198 : 932یعابر 

دوش رود  ملد  زا  روغ  مغ  رخآ  هرامش 199 : 932یعابر 

دوش زوریپ  هثداح  رب  وچ  میلست  هرامش 200 : 932یعابر 

دوش زومآ  تحلصم  درخ  هک  ارنآ  هرامش 201 : 932یعابر 

دوشن یم  نورب  ملد  زا  مغ  هکنآ  اب  هرامش 202 : 933یعابر 

دیرگن یم  تخر  هب  نودرگ  هم  بش  کی  هرامش 203 : 933یعابر 

دیسوب تمدخ  كاخ  هدنب  هک  زور  نآ  هرامش 204 : 933یعابر 

دیردب مزار  �هدرپ  کلف  دادیب  هرامش 205 : 933یعابر 

دیشک هدرپ  رد  يور  لاصو  هک  سپ  ناز  هرامش 206 : 933یعابر 

دیاش مباوخ  دربب  رگا  یتسم  رد  هرامش 207 : 933یعابر 

دیاسان یم  وت  درد  زا  سفن  کی  ناج  هرامش 208 : 933یعابر 

دیاشگن نم  دیما  زا  کلف  رد  کی  هرامش 209 : 934یعابر 

دیامیپ متمه  ياپ  هک  هار  سب  هرامش 210 : 934یعابر 

دیاز یم  لجا  هک  یتفگ  وت  رهق  يد  هرامش 211 : 934یعابر 
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دیآ یم  نونک  هنتف  رد  هک  وت  فلز  هرامش 212 : 934یعابر 

دیاش دسرتب  یم  بآ  هدنب ز  رگ  هرامش 213 : 934یعابر 

دیآ ریشمش  هب  حدق  زا  وت  يار  ات  هرامش 214 : 934یعابر 

دیاب یناهج  هاش  ناج  هب  قیال  هرامش 215 : 934یعابر 

دیاش ار  نیز  ریز  خرچ  نسوت  مه  هرامش 216 : 935یعابر 

دیآ یم  نورب  گنس  زا  هک  وت  لصو  هرامش 217 : 935یعابر 

دیرگ نوچ  نم  مشچ  هک  رگنب  يراب  هرامش 218 : 935یعابر 

دیرگ یم  ارچ  ربا  متفگ  لگ  اب  هرامش 219 : 935یعابر 

دیرگ یم  نمسای  قارف  متفگ ز  هرامش 220 : 935یعابر 

دیسرن يداوج  ار  هنامز  رمع و  دش  هرامش 221 : 935یعابر 

935فرح ر

رتش ياپ  رد  هبد  نکفیم  هک  ییوگ  هرامش 222 : 935یعابر 

رنه تسلضف و  باتفآ  هک  وت  يار  هرامش 223 : 936یعابر 

رآ رگد  یقیفر  ممغ  زجب  قشع  يا  هرامش 224 : 936یعابر 

راگن يور  شوخ و  شیع  یم و  ام و  يد  هرامش 225 : 936یعابر 

راب نیا  تسنوبز  ملد  تمغ  تسد  رد  هرامش 226 : 936یعابر 

رخآ درک  ینشاچ  هزات  تنحم  لد  هرامش 227 : 936یعابر 

رخآ دیآرس  وت  رجه  بش  نم  رب  هرامش 228 : 936یعابر 

رخآ میراسگ  هک  اب  مغ  همه  نیا  اب  ام  هرامش 229 : 936یعابر 

رخآ ییاینرب  مامت  هام  يا  هرامش 230 : 937یعابر 

رمع لدع  نید  زع  دوزفب  رگ  يد  هرامش 231 : 937یعابر 

رون دراد  یفتقم  يار  دیشروخ ز  هرامش 232 : 937یعابر 

ریت وت  کلک  باتفآ و يا  وت  يار  يا  هرامش 233 : 937یعابر 

ریبدت رد  بش  زور و  زور و  بش و  متسه  هرامش 234 : 937یعابر 

ریمض هب  دمآرد  تزگ  ره  هیروصنم  هرامش 235 : 937یعابر 

ریفن وت  يافج  زا  روفن  خرچ  يا  هرامش 236 : 937یعابر 
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ریگرب ناج  زا  لد  ادتبا  زا  مه  لد  يا  هرامش 237 : 938یعابر 

ریگ هدش  یناتساد  هدنب  وت  تسد  زا  هرامش 238 : 938یعابر 

ریگم رای  قشاع و  قیفر و  هدنب  زج  هرامش 239 : 938یعابر 

938فرح ز

زارد زور  وت  لایخ  يوزرآ  زا  هرامش 240 : 938یعابر 

زارد وت  فلز  وچ  افج  رد  وت  تسد  يا  هرامش 241 : 938یعابر 

زارد ياهبش  وت  قشع  زا  نم  هک  دش  نآ  هرامش 242 : 938یعابر 

زان هب  وت  اب  ما  هدرب  زور  هب  هک  بش  ناز  هرامش 243 : 938یعابر 

زارط عمش  تلصو يا  زور  يداش  لد  هرامش 244 : 939یعابر 

زارط عمش  متبحص يا  بلط  رد  رگ  هرامش 245 : 939یعابر 

زارط عمش  نآ  مد  يدیرخب  لد  يا  هرامش 246 : 939یعابر 

زورما دوب  يرونا  ماک  هب  هبامرگ  هرامش 247 : 939یعابر 

زونه تسراکف  هدید يا  وت  هک  لد  نآ  هرامش 248 : 939یعابر 

زیگناروش هناخ يا  هب  نم  رب  ییان  هرامش 249 : 939یعابر 

زیت شوخ  شوخ  دش  وچ  لگ  لوبق  رازاب  هرامش 250 : 939یعابر 

زیت شتآ  رد  وت  يادوس  هام ز  يا  هرامش 251 : 940یعابر 

940فرح س

ساره وت  زا  رهپس  هدروخ  هشزوریپ يا  هرامش 252 : 940یعابر 

ساسا هنیرید  دبنگ  نیرد  مییام  هرامش 253 : 940یعابر 

سب دیآ و  یم  وت  مغ  لد  لزنم  رد  هرامش 254 : 940یعابر 

940فرح ش

شوخ لد  رب  ارت  رجه  منک  هک  يزور  هرامش 255 : 940یعابر 

شوخ نشور و  یم  ککشیش  ود  مییام و  هرامش 256 : 940یعابر 

شوخ دیآ  یمن  تهش  یگدنب  نوچ  هرامش 257 : 941یعابر 

شاب یم  ناناج  دزن  هب  ورب  وت  لد  يا  هرامش 258 : 941یعابر 

شخر نودرگ  ورسخ  باکر  هام  يا  هرامش 259 : 941یعابر 
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شربخ مسرپن  دنچ  یهگ  هک  متفگ  هرامش 260 : 941یعابر 

شکرت ردنا  يراد  هک  افج  ریت  ره  هرامش 261 : 941یعابر 

شورف هوشع  تب  نآ  لصو  فک  زا  شود  هرامش 262 : 941یعابر 

شیوخ شرفم  ما  هتخاس  ترد  كاخ  زا  هرامش 263 : 941یعابر 

شیوخ لصاح  یب  لد  زا  ناهن  دنچ  کی  هرامش 264 : 942یعابر 

شیوخ یگنس  یب  مربارب ز  كاخ  اب  هرامش 265 : 942یعابر 

شیوخ �هصح  زا  هدایز  ناهج  يراد ز  هرامش 266 : 942یعابر 

شیوخ �هیام  دهد  یم  ضرع  ود  زور  لگ  هرامش 267 : 942یعابر 

942فرح ك

كاخ ملاع  زا  متسشب  عمط  تسد  ات  هرامش 268 : 942یعابر 

کمس وچ  ملاع  كامس و  نوچ  وت  هاج  يا  هرامش 269 : 942یعابر 

کلف روف  رب  ندروآرب  گنر  نیز  هرامش 270 : 942یعابر 

943فرح گ

گنرد ماگنه  هنیگبآ  لزنم  رد  هرامش 271 : 943یعابر 

943فرح ل

لگ تلود  �هدعاق  وت  دنسم  يا  هرامش 272 : 943یعابر 

لگ ملاع  �هصالخ  وت  رهوگ  يا  هرامش 273 : 943یعابر 

لگچ عمش  وت يا  یب  شود  بش  رخآ  هرامش 274 : 943یعابر 

لیح گنر و  دص  وت  رهب  زا  متخیمآ  هرامش 275 : 943یعابر 

لامج هب  نشور  هدرک  هنامز  مشچ  يا  هرامش 276 : 943یعابر 

لاوز يوس  ناود  لیجعت  هب  رمع  نیز  هرامش 277 : 944یعابر 

لایخ مرش  زا  مزوسب  یمه  رجه  رد  هرامش 278 : 944یعابر 

لد هاگ يا  یب  زور  تسدرود و  لزنم  هرامش 279 : 944یعابر 

لسگب ناناج  لاصو  زا  عمط  لد  يا  هرامش 280 : 944یعابر 

لگ نت  رب  دش  هدیرد  لگ  نهاریپ  هرامش 281 : 944یعابر 

لگ نماریپ  راهب  مشح  دز  فص  هرامش 282 : 944یعابر 
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لگ يرادن يا  نم  رای  خر  بات  هرامش 283 : 944یعابر 

945فرح م

مدع هن  دوجو و  هن  منادن  هک  منآ  هرامش 284 : 945یعابر 

مغ ار  يداش  بل  دش  ورف  هک  ادرد  هرامش 285 : 945یعابر 

مدآ لیفط  لصا  وت  رهوگ  يا  هرامش 286 : 945یعابر 

مارهب ای  تسرت  سحن  تلحز  اخرچ  هرامش 287 : 945یعابر 

مادم خرچ  تتمه  يامه  ریز  يا  هرامش 288 : 945یعابر 

ماقم ياج  نیا  زا  شیب  دوبن  وچ  متفر  هرامش 289 : 945یعابر 

ماظن لآ  رهوگ  تسد  قرشم  زا  هرامش 290 : 945یعابر 

ماد هناد ز  یمه  دنک  یمن  قرف  لد  هرامش 291 : 946یعابر 

ما هتشادرب  تخر  هک  هلحرم يا  ره  هرامش 292 : 946یعابر 

مبآ تقشع  هتخیر  وت يا  دای  اب  هرامش 293 : 946یعابر 

مبای مغ  زج  بیصن  وزک  هن  یتخب  هرامش 294 : 946یعابر 

مدش وت  لاحم  راتفگ  هب  هرغ  نم  هرامش 295 : 946یعابر 

مرفس حانج  رب  عادو  درک  يد  هرامش 296 : 946یعابر 

مرب هریت  بش  هب  تلیح  هب  هک  يزور  هرامش 297 : 946یعابر 

مرطخ رد  ناج  هب  درب و  ملد  وت  فلز  هرامش 298 : 947یعابر 

مرس رسکی ز  هدش  نوریب  وت  يادوس  هرامش 299 : 947یعابر 

مرگن تیور  هب  هک  مرادن  يور  نوچ  هرامش 300 : 947یعابر 

مرزآ یشوین  ارچ  کلف  لد ز  يا  هرامش 301 : 947یعابر 

مراد رت  نوخ  هب  يور  نوچ  وت  رخآ ز  هرامش 302 : 947یعابر 

مراد رد  رپ  هدید  ود  فدص  مغ  زا  هرامش 303 : 947یعابر 

مراد لزنم  رازه  تمغ  يوک  رد  هرامش 304 : 947یعابر 

مراد ناهنپ  مصخ  میب  وت ز  زار  هرامش 305 : 948یعابر 

مراد يرای  رای  قشع  مغ  رد  هن  هرامش 306 : 948یعابر 

مراد یناشن  وت  لاصو  لد ز  يا  هرامش 307 : 948یعابر 
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مراد ینادواج  قشع  هک  وت  اب  نم  هرامش 308 : 948یعابر 

مرادرب ملق  را  مسیون  وت  مان  هرامش 309 : 948یعابر 

مرتراتفرگ زور  ره  وت  راک  رد  هرامش 310 : 948یعابر 

مرخ زاب  ناج  هب  دزس  تمتخورفب  هرامش 311 : 948یعابر 

مشاب تیوک  گس  رتمک  هک  هدنب  نم  هرامش 312 : 949یعابر 

مشیدنا تناهد  رگ  شیوخ  لد  منیب  هرامش 313 : 949یعابر 

ملد داب  لجخ  راوخ و  ملجخ  راوخ و  هرامش 314 : 949یعابر 

ملد درس  مد  وت  زا  دیسر  خرچ  رب  هرامش 315 : 949یعابر 

ملع مغ  نادرم  وچ  یبجاو  هب  هدروخ  يا  هرامش 316 : 949یعابر 

مماج اناج  قشع  بارش  دش ز  رپ  هرامش 317 : 949یعابر 

مناج شوه و  لقع و  تست  تمدخ  رد  هرامش 318 : 949یعابر 

منامرد ناهج  ياهمغ  هب  وچ  لد  يا  هرامش 319 : 950یعابر 

منک دای  وا  لصو  زور  وچ ز  اهبش  هرامش 320 : 950یعابر 

منک هچ  منامسآ  رود  �هچیزاب  هرامش 321 : 950یعابر 

منکن اباحم  جیه  منک  برح  نوچ  هرامش 322 : 950یعابر 

منکن یتسم  کیلو  منک  شون  یم  هرامش 323 : 950یعابر 

منم هک  نیز  رت  هتخودنا  مغ  تسین  سک  هرامش 324 : 950یعابر 

منیشنب را  يرمع  رجه  شتآ  رب  هرامش 325 : 950یعابر 

منیب تباوخ  هب  هک  مرادن  هدید  نآ  هرامش 326 : 951یعابر 

مهدن ناسآ  وت  زا  زج  یسک  هب  لد  نم  هرامش 327 : 951یعابر 

میدق تسه  وا  کلم  کنآ  �هیاس  يا  هرامش 328 : 951یعابر 

میلقا تفه  ورسخ  هک  ار  دزیا  رکش  هرامش 329 : 951یعابر 

میلک وچمه  یهفرم  رطخ  جوم  رد  هرامش 330 : 951یعابر 

میاج ره  درب  هفحت  یمه  ياپ  نوچ  هرامش 331 : 951یعابر 

میتخات یسب  قافآ  رد  قشع  يا  هرامش 332 : 951یعابر 

میدروخ یفاص  بارش  حدق  ود  کی  يد  هرامش 333 : 952یعابر 
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میربن نایاپ  هب  یمغ  هللا  ناحبس  هرامش 334 : 952یعابر 

میرذگرب نمچ  هب  نوچ  متفگ  لگ  اب  هرامش 335 : 952یعابر 

مینک مزج  نوچ  ماقتنا  �هشیدنا  هرامش 336 : 952یعابر 

952فرح ن

نهک خرچ  دهد  تون  مغ  وچ  لد  يا  هرامش 337 : 952یعابر 

نشور بارش  یحارص و  مییام و  هرامش 338 : 952یعابر 

نازخ گنر  زا  راهبون  وچ  تسیغاب  هرامش 339 : 953یعابر 

ناربخ یب  نوچ  رمع  راذگم  لد  يا  هرامش 340 : 953یعابر 

نارگد ناج  هب  هدنز  مراد  یصخش  هرامش 341 : 953یعابر 

نارگد راک  وت  زا  هتشگ  هتخاس  يا  هرامش 342 : 953یعابر 

ناشک دروآرب  شاهنسر  هب  تفلز  هرامش 343 : 953یعابر 

ناهج بایاپ  دوبن  لیح  يور  نوچ  هرامش 344 : 953یعابر 

نتفس مرای  وت  لصو  رهگ  ایآ  هرامش 345 : 953یعابر 

ندرگ ترهپس  دهن  یمن  وچ  لد  يا  هرامش 346 : 954یعابر 

نف ره  زا  نک  قرز  وت  ناهج  تسا  قرز  هرامش 347 : 954یعابر 

نکب درک  ناوت  رذگ  رگا  روج  نیز  هرامش 348 : 954یعابر 

نکم تسود  دبیزن يا  ییوت  وچ  زا  چره  هرامش 349 : 954یعابر 

نکم زاورپ  داهن  رس  لد ز  يا  هرامش 350 : 954یعابر 

نکم کشخ  مغ  بارش  زا  مبل  اناج  هرامش 351 : 954یعابر 

نکش دهع  هتسکشلد يا  وت  متسه ز  هرامش 352 : 954یعابر 

نم ییابیکش  نمرخ  وت  زوس  یم  هرامش 353 : 955یعابر 

نم وچ  تسه  هتسب يا  وت  مغ  ماد  رد  هرامش 354 : 955یعابر 

نورح گرگ  نوچ  ریش و  وچ  ناهد  هدنگ  يا  هرامش 355 : 955یعابر 

نونکا تسزارف  ناهج  همه  ممشچ ز  هرامش 356 : 955یعابر 

نید تلود و  همه  تمعن يا  بلاطوب  هرامش 357 : 955یعابر 

نیمس ناحیر و  وت  �هنازخ  اهاش ز  هرامش 358 : 955یعابر 
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نیعم دودوم و  وت  کلامم  ناهاش  هرامش 359 : 955یعابر 

956فرح و

وس کی  تقارف  راک  دوش  هچ  یتفگ  هرامش 360 : 956یعابر 

وا �هرای  دزس  ون  هام  هک  هام  نآ  هرامش 361 : 956یعابر 

وت اب  دز  ناج  هک  سفن  نآ  تحار  يا  هرامش 362 : 956یعابر 

وت رب  مبآ  چیه  دنامن  وچ  متفر  هرامش 363 : 956یعابر 

وت رد  دبوکب  خاتسگ  هک  هن  یتسد  هرامش 364 : 956یعابر 

وت رب  دناسر  متداعس  چیه  رگ  هرامش 365 : 956یعابر 

وت زا  دیدنسپ  دید  دب  هچره ز  لد  هرامش 366 : 956یعابر 

وت مغ  زا  تسنم  یماح  هک  ربص  نآ  هرامش 367 : 957یعابر 

وت يرود  زا  باوخ  رارق و  مرود ز  هرامش 368 : 957یعابر 

وت یب  دراد  راگدای  وت  درد  ناج  هرامش 369 : 957یعابر 

وزا دیآ  دوجس  رد  دوج  هک  وت  تسد  هرامش 370 : 957یعابر 

وزا رب  رد  ارم  تسین  ناشن  هک  لد  نآ  هرامش 371 : 957یعابر 

وزا مراتفرگ  مغ  تسد  هب  هک  تب  نآ  هرامش 372 : 957یعابر 

958فرح ه

هز هب  درک  وا  لدع  نامک  هک  يرسک  هرامش 373 : 958یعابر 

هرگ باترپ  فلز  ینک ز  زاب  نوچ  هرامش 374 : 958یعابر 

هاگ هگ و  یب  لحز  خیرم و  وچ  سحن  يا  هرامش 375 : 958یعابر 

هام وچ  تور  هچرگ يا  وت  خر  زور  اب  هرامش 376 : 958یعابر 

هاگان هم  نآ  دیع  لاله  رهب  زا  هرامش 377 : 958یعابر 

هاگپ زورما  دمآرد  نخس  هب  نم  اب  هرامش 378 : 958یعابر 

هاوخم زاب  الب  تنحم و  رد  نم  رب  هرامش 379 : 958یعابر 

هتفرگب نانع  ار  کلم  وت  رما  يا  هرامش 380 : 959یعابر 

هتفرگب نیمز  يور  وت  رکشل  يا  هرامش 381 : 959یعابر 

هدروخ يراچ  هس  هدرک  نمچ  فوط  يد  هرامش 382 : 959یعابر 
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هن ای  يریگ  تسد  وت  ارم  هک  ایآ  هرامش 383 : 959یعابر 

هنازرف بتاک  دیرف  هار  رد  هرامش 384 : 959یعابر 

هنم شوپ  بش  راگزور  �هنتف  يا  هرامش 385 : 959یعابر 

959فرح ي

يوتف دیوج  وت  رجنخ  هب  خیرم  هرامش 386 : 959یعابر 

يامنهار دب  وت  دزن  ارم  هک  ییاپ  هرامش 387 : 960یعابر 

هدمآ يا شیپ  رهپس  زا  هبترم  رد  هرامش 388 : 960یعابر 

هدنار يا نانع  مه  هشیمه  خرچ  رب  هرامش 389 : 960یعابر 

یبرط اب  مه  هب  میتسشن  هک  بش  ناز  هرامش 390 : 960یعابر 

يرب دندیرخ  دازمع  دازمع و  هرامش 391 : 960یعابر 

یتسویپ نیمز  هب  تراقو  هنرا  شود  هرامش 392 : 960یعابر 

یتسم رد  یتسین  درد  رس  زا  شود  هرامش 393 : 960یعابر 

یتسکین يدریگ  رای  یپ  لد  رگ  هرامش 394 : 961یعابر 

يداشگب یم  دارم  رد  رعش  رگ  هرامش 395 : 961یعابر 

يدروخ نوخ  شمغ  زا  هک  یسب  وت  لد  يا  هرامش 396 : 961یعابر 

يدرگ یم  الب  درگ  متفگ  لد  اب  هرامش 397 : 961یعابر 

يدرگ نامیا  وت  را  مزیرگ  رفک  رد  هرامش 398 : 961یعابر 

يدرک یفوط  هک  نامز  نآ  نمچ  رد  يد  هرامش 399 : 961یعابر 

يدروآ دود  عمش  رون  رب  اناج  هرامش 400 : 961یعابر 

يدوب یلاع  يارس  رد  هک  زورید  هرامش 401 : 962یعابر 

يدهنرب ناهج  هب  لد  نم  تمه  رگ  هرامش 402 : 962یعابر 

يرحس داب  تقو  هب  نم  تب  بش  ره  هرامش 403 : 962یعابر 

يرذگرد شهب  تسم و  ورد  هک  ییوک  هرامش 404 : 962یعابر 

يربخ یب  نم  ياهلان  وچ ز  بش  يا  هرامش 405 : 962یعابر 

يرگدادیب تددرگن ز  ریس  لد  هرامش 406 : 962یعابر 

يرحس داب  نابز  زا  مربلد  اب  هرامش 407 : 962یعابر 
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يراد وک  تیفاع  هب  نیشنب  لد  يا  هرامش 408 : 963یعابر 

يرایشه هن يا  تسم  لزق  دوعسم  هرامش 409 : 963یعابر 

يراب ره  ارم  هعطق  ره  هب  هک  یتفگ  هرامش 410 : 963یعابر 

يراوشد نیدب  قشع  مغ  هب  لد  يا  هرامش 411 : 963یعابر 

يراد يرایع  را  تعانق  گنس  رب  هرامش 412 : 963یعابر 

يرگن یم  رگد  �هدید  هب  هدنب  رد  هرامش 413 : 963یعابر 

يزاونب را  يرمع  هب  مدوخ  گنچ  نوچ  هرامش 414 : 963یعابر 

يزورفا ناهج  هب  دمآرد  حبص  نوچ  هرامش 415 : 964یعابر 

يزوسلد یمد  تسین  تنم  ناج  رب  هرامش 416 : 964یعابر 

يزیچ دناوخب  تبظاوم  هب  وکره  هرامش 417 : 964یعابر 

یسب خرچ  زا  هتشذگ  وت  تبون  يا  هرامش 418 : 964یعابر 

یسفنمه اب  زار  هب  یشیورد  يد  هرامش 419 : 964یعابر 

یشالق همه  هک يا  متفگ  لد  اب  هرامش 420 : 964یعابر 

یشیدنا دنمتسم  ناج  دنچ ز  ات  هرامش 421 : 964یعابر 

یقارز کلف  دوج  تفک  شیپ  يا  هرامش 422 : 965یعابر 

یلع هب  مه  یبن  هب  مه  وت  تبسن  يا  هرامش 423 : 965یعابر 

یمدز ییاج  هب  تسد  مغ  هکنآ ز  وک  هرامش 424 : 965یعابر 

یمنک تیاکش  کلف  نم ز  رگ  هرامش 425 : 965یعابر 

یموش نامرف  هب  ار  زیزع  لقع  رگ  هرامش 426 : 965یعابر 

ین دنیب  نامسآ  مشچ  وت  وچ  اردص  هرامش 427 : 965یعابر 

ین دیاز  نامز  ردام  وت  وچ  اهاش  هرامش 428 : 965یعابر 

ین یناوخ  الب  تیآ  زج  خرچ  يا  هرامش 429 : 966یعابر 

یناد یم  شتعسو  هک  نینچ  کلم  رد  هرامش 430 : 966یعابر 

ینادرگرس همه  ناز  معمط  لد  يا  هرامش 431 : 966یعابر 

ینکن یناوت  یم  هچنآ  رگ  هاش  يا  هرامش 432 : 966یعابر 

ینک شوگ  رد  وچ  هلاژ  رهگ  لگ  يا  هرامش 433 : 966یعابر 
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ینکب ییوکن  کی  رمع  همه  رد  رگ  هرامش 434 : 966یعابر 

ینیشنب مه  برا  با  یلعوب  اب  هرامش 435 : 966یعابر 

ینیب مک  ینم  وچ  رای  وت  هک  ور  ور  هرامش 436 : 967یعابر 

يوم هلسلس  تب  ییون يا  هب  زور  ره  هرامش 437 : 967یعابر 

يوشن نوخ  شمغ  زا  هک  الد  تسین  بش  هرامش 438 : 967یعابر 

ییآ رگ  منک  ناج  راثن  هک  متفگ  هرامش 439 : 967یعابر 

ییانیب خر  هب  تخیر  ورف  هدید  نوچ  هرامش 440 : 967یعابر 

ییانرس ملد  رب  رجه  تنحم  يا  هرامش 441 : 967یعابر 

ییوپ یم  الب  درگ  متفگ  لد  اب  هرامش 442 : 967یعابر 

ییوت وچ  دراگنن  ترطف  رگ  تروص  هرامش 443 : 968یعابر 

ییوت هک  یناویح  كرحتمان  يا  هرامش 444 : 968یعابر 

زکرم 969هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


يرونا نیدلادحوا  راعشا  ناوید 

باتک تاصخشم 

ف 4902 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

 : هماجنا ماجنا ،  زاغآ ،  يرونا  نیدلادحوا  [ یطخ هخـسن  يرونا  ناوید  روآدیدپ :  مان  ناونع و  585؟ق  دمحم - ، يرونا  هسانشرس : 
 .." قرزا دبنگ  وچ  يراخب  لکشب  دنک  قلطم  تردقب  تلاب  هن  يردقم  هلمسب   " هخسن زاغآ 

مت یهاکب  متسر  ناج  ینک  ششوکوچ  یئازف  لیاس  لام  ینک  ششخب  وچ   "... هخسن ماجنا 

210 يرهاظ :  تاصخـشم  بیترت  نودـب  تایلزغ  تاـعطق و  دـئاصق ، لـماش  تسا  يرونا  نیدـلادحوا  راعـشا  ناوید  باـتک  یفرعم  : 
240x140 عطق ، 165x78 روطس هزادنا  رطس ، گرب 19 

يدوخن یگنرف  ذغاک : عون  يرهاظ :  تاصخشم  تشاددای 

قیلعتسن طخ :

هداس ییاوقم  هریت  يا  هوهق  جامیت  دلج : تانیئزت 

ص ، 12  " ناشن اب  یشاوح  هخسن  قاروا  یشاوح 

98 پ گرب 4 ، [ ) عاعش 1315  ] یضیب رهم  هریغ  کلمت و  اهرهم و 

هدش هدید  عبانم  اه :  هدـیکچ  اه ، هیامن  رثا ، عبانم  باتک  قاروا  هیلک  رد  عیـسو  یگدروخ  هنایروم  تاحفـص  ندوب  صقان  یگدوسرف 
2 : ( 2269  ) راشم (، 2 : 86  ) یلم ف 

نرق ق 6 یسراف --  رعش  عوضوم : 

1024/چ 802  - 282 یبایزاب :  هرامش 

http://dl.nlai.ir/UI/36afddf0-ca31-4d0d-8dc8- یکینورتـــــــــــــــکلا :  لـــــــــــــــحم  یــــــــــــــــسرتسد و 
aae376be9bd9/Catalogue.aspx

یفرعم

(6: نرق یناریا  تیلم : دمحم (  نیدلادحوا ، يدرویبا ، يرونا 

هیروصنم ي هسردم ي  رد  ادتبا  .دش  دلوتم  درویبا  عباوت  زا  هنهم  رد  .يرونا  هب  صلختم  رعاش ، مّجنم و  دنمـشناد ، فو ح 585 ق ،) )
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زا .تشاد  تسد  يرعاـش  لوقنم و  لوقعم و  مولع  تئیه ، موجن ، تایـضایر ، هفـسلف ، رد  .تخادرپ  فلتخم  مولع  لیـصحت  هب  سوط 
خلب رد  ار  دوخ  یناوج  يو  .داد  رییغت  يرونا  هب  ار  دوخ  صلخت  دـعب  اـّما ، درک  یم  صلخت  يرواـخ  ادـتبا  تفگ و  یم  رعـش  یناوـج 

.زا يرونا  .درک  قارع  نارواخ و  تشد  فارطا  مزراوخ ، ورم ، سخرس ، هب  ییاهرفس  دنارذگ و 
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نازیم و جرب  رد  هناگ  تفه  تارایس  عامتجا  صوصخ  رد  وا  یموجن  جارختسا  هکنآ  زا  سپ  دوب و  یقوجلس  رجنـس  ناطلـس  ناحادم 
هب تبقاع  وا  .دنداد  رارق  ضرعت  تناها و  دروم  ار  يو  خلب  شابوا  درک ، رارف  خلب  هب  رجنس  ناطلس  سرت  زا  تفر  اطخ  هب  نافوط  زورب 

تسا یناسک  زا  يرونا  .درب  هانپ  يدیمح » تاماقم   » بحاص نیدلادیمح  یضاق  ناسارخ و  ناگرزب  زا  ینارمع  نسحلاوبا  نیدلادجم 
قـیقد و یملع  لـئاسم  هب  تاراـشا  تاحالطـصا و  زا  ُرپ  يو  راعـشا  .تسا  هدوـمن  اـفیا  يا  هدـمع  شقن  یـسراف  کبـس  رییغت  رد  هک 

حرـش يداـبایداش ، يولعدـمحم  نب  دوواد  حرـش  یکی  .دـنا  هتـشون  راعـشا  یـضعب  رب  حرـش  هس  تهج  نـیمه  هـب  تـسا و  تـمکح 
.دنا هتـسناد  ینور  حوتفلاوبا  کبـس  هدنهد  شرورپ  رعـش  رد  ار  يرونا  .یلبند  قازرلادبع  حرـش  رگید  ینیـسح و  یناهارف  نسحلاوبا 
راثآ زا  .دیدرگ  نوفدم  هیورـضخ  دمحا  ناطلـس  رازم  بنج  رد  تشذگرد و  خـلب  رد  وا  .تسا  هتـشاد  تراهم  وجه  حدـم و  رد  يو 

ضورع و رد  يا  هلاسر   » و تاراشالا » حرـش  یف  تاراشبلا  « ؛ تیب دـنچ  دـصتفه و  رازه و  هدراـهچ  رب  لمتـشم  راعـشا ، ناوید » : » يو
«. یفاوق

(، 179  - 185  ) هلح ناوراک  اب  (، 1  / 213  - 254  ) رذآ هدکشتآ ي  همانیگدنز : عبانم  مشـش ) - لوا دلج   ) نانیرفآرثا باتک : زا  هتفرگرب 
(، 94  - 98  ) ءارعـشلا هرکذت  (، 80  - 82  ) رثن مظن و  خـیرات  (، 712  - 714  ) هدیزگ خـیرات  (، 2  / 656  - 681  ) ناریا رد  تایبدا  خـیرات 

نخس (، 1  / 197  - 198  ) هناحیر (، 171  - 173  ) نیفراعلا ضایر  (، 111/3  ، 9  / 109  - 110  ) هعیرذلا (، 287/1  ) یسراف فراعملاهریاد 
عمجم يرونا ،) لـیذ /  ) هماـن تغل  (، 2  / 125  - 138  ) بابلالا باـبل  (، 2  / 592  - 594  ) قئاـقحلا قئارط  (، 332  - 357  ) نارونخـس و 

(. 2  / 25  - 28  ) میلقا تفه  (، 33/7  ) نیفلؤملا مجعم  (، 1  / 385  - 430  ) احصفلا

: اهتیلاعف
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موجن کیزیف و  رعش •  • 

تاعطقم

فرح ا

انیب تفرعم  رون  زا  دوب  هرامش 1 :

انیب تفرعم  رون  زا  دوب  **** انیس یلعوب  ناج  �هدید 

انیشول قرشم و  زا  تفای  **** وا تمکح  باتفآ  �هیاس 

انیس وا  صخش  یلجت و  هب  **** نشور وا  تافص  یسوم  ناج 

انیم زا  درمز  یناد  زاب  **** یک وت  مان  هیقف  هیفس  يا 

انیکسم سدق  حور  تنکسم  **** ینام نوچ  لهج  هاچ  کت  رد 

انیشول رون  هب  ار  یفطصم  هرامش 2 :

انیشول رون  هب  ار  یفطصم  **** دومن هار  يادخ  نوچ  يرونا 

انیم دبنگ  قرف  رب  ياپ  **** ناقرف تلود  هب  شردق  درب 

انیس �هنیس  هب  یلجت  نوچ  **** دنکف هیاس  شرع  هب  ششرع  رون 

انیس یلعوب  گنت  لد  ین  **** وا لد  دش  سدق  حور  نکسم 

ایند یب  اهلبا و  الد  یب  **** وگ دمحا  نید  عرش  زا  نخس 

انیبان لقع  هب  وت  يا  هن  رگ  **** اشگب یفطصم  عرش  رد  مشچ 

ارجامک متفگب  شیوخ  جازم  لاح  هرامش 3 :

ارجامک متفگب  شیوخ  جازم  لاح  **** مدش مدق  كرابم  لقع  بیبط  دزن 

اوگ نآ  رب  مضبن  تعرس  دید و  مومحم  **** وزرآ طالخا  تنوفع  زا  وچ  ار  لد 

اوق رد  هدرک  رثا  صرح  جازملا  س  **** تسا یلتمم  لامآ  �هلضف  ندب ز  اتفگ 
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اذغ رس  رب  لما  ياذغ  مضهنمان  **** زاین �هزرل  بت  دلوم  دوب  کش  یب 

التما یشوک ز  هیقنت  هب  رگا  تستقو  **** ربص ياینومقس  لهسم  نوع  هب  لد  يا 

امتحا تسلوضف  لکا  مدق ز  لوا  **** تسلد �هنقح  رگا  هنایم  نیا  زا  دوصقم 

انیکسم اموحرم و  هکلبال  اهلبا  امیلس  هرامش 4 :

انیکسم اموحرم و  هکلبال  اهلبا  امیلس  **** ینابنجن نکممان  لابقا  �هقلح  ات  رگن 

انیب �هدید  دبای  هکنآ  صرح  رد ز  يرعش  هب  **** دیوگ یمه  یتاجانم  هجو  زا  هچرگ  ییانس 

انیس یلعوب  ناور  دیآ  کشر  هب  يو  زک  نانچ  **** تمکح رد  وت  هد  ییانس  ار  ییانس  رم  برای  هک 

انیم ششوک  دیاین  سب  درمز  تخت  اب  هک  **** دناد درخ  نتخپ  وزرآ  قیرط  زا  نکیلو 

انیشولو دس  رد  هنخر  ینمت  جوجای  ز  **** دتفا رید  هک  هد  تیشم  رد  نت  ردپ  ناج  ورب 

انیط یتفلا  ناک  زا  شیپ  ترطف  ودب  ردنا  هن  **** دبای یکزیچ  ام  زا  هکره  دبای  دادعتسا  هب 

انیف یب  چیه  دزیخنرب  مه  اودهاج  زا  کیلو  **** هتشر نیا  تست  تسد  هب  رسکی  اودهاج  زا  یلب 

انرب تخب  ریپ و  وت  لقع  يو  هرامش 5 :

انرب تخب  ریپ و  وت  لقع  يو  **** الاو ردق  تسپ و  وت  مصخ  يا 

الوت کلف  هن  رتخا و  تفه  **** تنویامه تمدخ  هب  هدرک  يا 

ادرف شقن  هدیدب  زورما  و  **** لاسما دنب  هداشگ  راپ  يا 

الاب هاگیاپ  وت  ياپ  مه  **** يزور هاگتسد  وت  تسد  مه 

ارطم وزا  دننک  خرچ  رب  **** بکاوک توسک  هک  وت  يار 

ایرث نوچ  ماظن  کلس  رد  **** تسدیشک ار  تانب  وچ  کلم 

ادعا وچ  رمک  رد  وت  نیک  اب  **** تسد دنک  نامسآ  رگ  هک  ینآ 

ازوج نایم  زا  رمک  دنب  **** تماقتنا زور  دیاشگب 
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الاو يارس  رد  هب  متفر  **** تستفر هک  یتداع  هب  هدنب  نم 

ارحص هب  دش  راقو  هوک  ناک  **** يرادن ربخ  وت  هک  دنتفگ 

ایرد تفر  کشوک  هب  هرطق  يو  **** دیشروخ تفر  غاب  هب  هرذ  يا 

ادیپ کشا  ناهن و  کشر  اب  **** ناریح هتسشن  مرد  هب  کنیا 

الها ابحرم و  هب  دیما  **** تسین رگا  نولحار  مناوخرب 

ازج دنیب  دب  شیوخ  یعس  وچمه  هرامش 6 :

ازج دنیب  دب  شیوخ  یعس  وچمه  **** قلخ قح  رد  دنک  دب  یعس  هکره 

یعس ام  الا  ناسنالل  سیل  **** یبن رد  دزیا  دومرف  نینچمه 

الاب وت  ردق  اب  تسین  ار  کلف  هرامش 7 :

الاب وت  ردق  اب  تسین  ار  کلف  **** یگرزب يور  زا  هک  يردص  ایا 

ایرد ربا و  تعبط  تسد و  زا  یمغ  **** مجنا خرچ و  تیار  ردق و  زا  لجخ 

ازوج هتسبرب  تتمدخ  رد  رمک  **** ناویک هداهنب  تتمه  اب  هلک 

ایرث شیپ  يرث  نوچ  تبسن  هب  **** وت تمه  ولع  اب  ایرث 

ادیش لقع  تباوص  يار  رب  **** هلفس خرچ  تداوج  تسد  رب 

الآ ياج  اوام  هراومه  ترد  **** يزور هاگ  تمسق  هتسویپ  تفک 

ادیپ وت  يار  رب  هدنب  ناهن  **** ددرگ هک  ات  ناوخرب  هعطق  نیا  لضف  هب 

انرب هلمج  تتخب  وچ  ینافیرح  **** شوخ یترشع  مراد  وت  لابقا  هب 

ابیز نیریش و  یهز  دزیمانب  **** يراگن نام  سلجم  هدرک  نیزم 

امسا دعس و  نوچ  یهراب  تولخ  هب  **** دعس علاط  ياضتقا  هتسشن ز 

ارذع يور  نوچ  نم  زور  شلصو  ز  **** قماو زور  نوچ  نم  تسد  شفلز  ز 
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اخیلز فسوی  اب  وچمه  دعاسم  **** نیریش داهرف  اب  وچمه  قفاوم 

ادرف زورما و  دوب  نینوچ  نام  هک  **** نیشود لصو  زک  شوخ  هدرک  لد  نآ  رب 

ابهص هک  ینعی  وا  درد  جالع  **** تسین ارم  میتسم و  مین  شمشچ  وچ 

ارمح يادوس  زا  تعاس  کی  نیا  رد  **** تسدرکن وا  زورماک  تساهارفص  هچ 

ام سلجم  وت  سلجم  ماظن  **** ددرگ هک  دیاب  یم  وت  ماعنا  هب 

اداب رصتقم  ترهق  رهاق ز  ره  رهق  دنمک  هرامش 8 :

اداب رصتقم  ترهق  رهاق ز  ره  رهق  دنمک  **** اداب رختفم  ترخف  رخاف ز  نید  رخف  دنمس 

اداب رمتسم  سحن  مایا  وا  نارود  همه  **** وت فالخرب  ددرگب  هرذ  کی  هب  نودرگ  رگا 

اداب ردق  دق  رما  تادعا  تنحم  ماود  **** یتشگ یضقدق  رما  وچ  ار  ام  تلود  ماوق 

اداب رشتنم  دارج  شدوقعم  حاولا  همه  **** دریگرب وت  راب  زج  هاج  زع و  یتشک  رگا 

اداب رقم  رب  شلهج  هب  اناد  دص  لهج  نابز  **** درآ شیع  وت  رب  زج  رگا  اناد  کی  عبط  سورع 

اداب رمهنم  ءام  سودرفلاهنج  فصو  وچ  **** نید نارباص  فص  هب  تردص  �هفص  يافص 

رضخ سایلا و  تسد  رد  تتلود  نانع  **** یمارخب هک  ییاج  ره  هب  ار  تناج  ظفح  رهب  ز 
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اداب

اجف گرم  وت  سلجم  زا  رود  هرامش 9 :

اجف گرم  وت  سلجم  زا  رود  **** نیدلادیمح اخس  باتفآ 

اجه هب  مه  حدم و  هب  مه  مرعاش  **** دیسرن یم  يا و  هتفگ  رکش  ین 

اجک هک  تمیوگب  ای  یهد  یم  **** نکیل منک  یم  دای  رخ  ; 

ار باوص  قیرط  هدیزگ  اطخ  رب  يو  هرامش 10 :

ار باوص  قیرط  هدیزگ  اطخ  رب  يو  **** ار باوث  مدقت  هدرک  باقع  رب  يا 

ار باقع  بجاو  ددرگن  اطخ  زا  تسم  **** دش دیدپ  ییاطخ  هدنب  را ز  یتسم  رد 

ار باسحلا  موی  يراگتسر  دیما  **** غیرد یسب  دشابن  وت  زا  يراذگ  رد  رگ 

ار بارش  یمین  نک و  بدا  ارم  یمین  **** دوب یندرک  بدا  يار  زاب  هکناز  رو 

ار دزد  سوحنم  کباهش  نک  لوزعم  هرامش 11 :

ار دزد  سوحنم  کباهش  نک  لوزعم  **** دوز تسرف  تیالو  هب  یبیان  ردص  يا 

ار دزم  رهب  زا  نکب  وا  رامش  رخآ  **** درب یم  سوسفا  هب  رامش  یب  ياهرز 

ار دزم  هب  نز  نیا  شکب  ربب  نم  نامرف  **** وا وچمه  دندرگن  ریلد  نارگید  ات 

ار دب  رتخا  رادرب  هدرک  هرامش 12 :

ار دب  رتخا  رادرب  هدرک  **** تکین علاط  شیپ  کلف  نیا 

ار دسب  خاش  هامید  بلق  **** درآ راب  هب  تفک  باب  حتف 

ار دد  تنیط  وت  لقع  ضیف  **** دنک قطن  لوبق  دعتسم 

ار دص  نم  وچمه  زور  دسرب  **** یبش هب  رگ  نارق و  دص  نامب  وت 

ار درخب  ناج  یلاع و  يار  **** رازام دوب  یترکف  زا  مک  هب 
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؟ ار دوخ  یهد  يرسدرد  وت  هک  **** دراد لحم  نآ  نم  ياپ  درد 

ار کمرب  نادرمناوج  يارآ و  ملاع  ناهش  هرامش 13 :

ار کمرب  نادرمناوج  يارآ و  ملاع  ناهش  **** یتشک افج  هار  زا  هک  مدرک  کلف  اب  یباطخ 

ار گس  فرش  دص  ناشیا  رب  دشاب  درخ  يور  زا  هک  **** یعمج فک  رد  يداهن  دوخ  دقع  لح و  مامز 

ار کی  کی  زور  هد  ره  مایا  دنکرب  تلبس  هک  **** ینعم نیا  زا  شاب  غراف  تفگ  مشوه  شوگ  رد  ناهن 

ار نز  چیه  دنک  یتسدریز  ارچ  هرامش 14 :

ار نز  چیه  دنک  یتسدریز  ارچ  **** توهش تسد  ربز  دشاب  لقع  ارک 

ار نتشیوخ  دنک  نز  رب  نامرف  هک  **** سکنآره دشاب  شیوخ  نز  لایع 

ار نخس  نیا  شوگ  هب  دراذگرد  اجک  **** دشاب يوش  نز  هک  ار  یسک  نکیلو 

ار نیملاعلا  هلا  درک  بجاو  هب  تمعن  نآ  رکش  هرامش 15 :

ار نیملاعلا  هلا  درک  بجاو  هب  تمعن  نآ  رکش  **** دش روراب  تزع  خاش  ار  زعا  نیدلا  ءاهب  نوچ 

ار نید  ناک  کلم و  رحب  دیاین  لصاح  نآ  لثم  **** زگره داد و  رهوگ  ود  نیا  يو  روخ  رد  شراگدرک 

ار نیا  داد  علاط  مان  ارنآ  داد  تریس  مان  **** علاط دوعسم  رتهم  تریس  دومحم  نانچ  نآ 

ار وا  دریمب  بوخ  نز  هک  سکنآ  کنخ  هرامش 16 :

ار وا  دریمب  بوخ  نز  هک  سکنآ  کنخ  **** يدرم شوخ  نیزا  زور  یکی  هجاوخ  اب  تفگ 

ار وا  دریذپ  گرم  رگا  تسبوخ  تفگ  **** زورما يراد  وت  بوخ  نز  هجاوخ  يا  تفگ 

ار وا  دریگن  هک  هب  سک  يزادنا و  هچ  رد  **** هاچ رس  رب  يرب  هک  ار  نآ  دیاش  ارچ  نز 

ار وا  دریگب  هکره  دورب  ات  له  تفگ  **** تسجب هلس  رس  يرام ز  ار  يریگرام 

ار همزمز  دشک  قویع  هب  رکش  لبلب  هرامش 17 :

ار همزمز  دشک  قویع  هب  رکش  لبلب  **** یبش مین  ره  وت  فاصنا  هکنآ ز  يا  یطوط 
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ار همر  نیا  نابش  کین  يا  روخ  رامیت  کین  **** وا �هیاس  ییوت  هکنآ  همر  نابش  يا 

ار همد  نیا  بش و  هریت  نیا  رمش  تمینغ  هب  **** زیخ دیوگ  یمه  هنتف  �همدمد  ار  گرگ 

ار همدمد  نیا  نتخاس  ادف  شبآک  ناوت  شک  **** تسین همر  نز  یکی  هکناز  هدم  هعدخ  نآ  رد  نت 

ار همه  ینامض  رشح  ات  هک  رادشه  کین  **** گرزب هچ  درخ و  هچ  دنیادخ  غاد  اب  همه 

ار ینود  دیشکرب  کلف  هب  هرامش 18 :

ار ینود  دیشکرب  کلف  هب  **** درک هچ  راگزور  هک  ینیبن  یم 

ار ینوک  خارف  رخ  نانچنآ  **** درک طلسم  یمدآ  رس  رب 

فرح ب

بارش دوبن  نآ  رب  دوخ  لد  ناج و  كاله  هرامش 19 :

بارش دوبن  نآ  رب  دوخ  لد  ناج و  كاله  **** بان يداد  هکرس  وت  مبان  �هداب  ياج  هب 

بادس سفرک و  يدب  ردنا  نم  نوک  هب  رگا  **** نآ ندروخ  نامگ ز  یب  منت  صوصم  يدش 

بارش دور و  لقن و  یکیس و  هب  شود  ود  ینت  هرامش 20 :

بارش دور و  لقن و  یکیس و  هب  شود  ود  ینت  **** دنتسدوب هدنب  نامهم  اناگیادخ 

بامیس وا  غورف  نودرگ  نهامخ  رب  هک  **** دندیشون بارش  نادنخ  مرخ و  عبط  هب 

باوخ توق  درک  هبلغ  یسک  غامد  رد  هن  **** یکیس زا  دب  ییمرگ  یسک  جازم  رد  هن 

بارش هب  نک  هدنب  ریبدت  اناگیادخ  **** هدنامرد هدنب  تسا و  هدیسرن  ناشبارش 

بآ شتآ  زا  یمه  یناکچب  را  یناوت  هرامش 21 :

بآ شتآ  زا  یمه  یناکچب  را  یناوت  **** اخس هاگ  هک  يرتهم  رظن  قیقد  ایا 

باحس دکچ ز  قرع  ناراب  �هرطق  ياج  هب  **** مرش تلاجخ و  زا  وت  یخس  تسد  شیپ  هب 

بارخ تسم و  هسره  هنیشود  �هداب  دای  هب  **** میرومخم هتسشن  رد  يا  هیواز  هب  سک  هس 
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باقن هتفرگرب  وهل  برط و  �هرهچ  ز  **** دورس هدیشکرب  هام  کلف و  �هورذ  هب 

بابر بابک و  زج  چیه  ام  سلجم  زاس  ز  **** تسین هک  تست  دوج  هب  دزیا  زا  سپ  ام  دیما 

بارش هب  ام  رامخ  لضفتب  ینکشن  وت  **** رگا هنامز  دنکشب  ام  ترشع  فاصم 

بات رد  مدش  نآ  زا  يدادن  نوچ  هرامش 22 :

بات رد  مدش  نآ  زا  يدادن  نوچ  **** مهدب وج  هاک و  هک  يدوب  هتفگ 

باکشک وج  داب و  باتهک  هاک  **** مادم تابرقا  ناروتس و  رب 

برط بارش  زا  وچ  وت  فک  زا  هرامش 23 :

برط بارش  زا  وچ  وت  فک  زا  **** دوج دزیخ  هک  ایا  ردیح  ریم 

بل يرادتسود  تدای ز  هب  زج  **** دیاشگن هک  يرونا  تتسود 

بش زا  زور  تستخانشن  زاب  **** یتسم زا  هک  دش  زورنابش  هس 

بسن رابت و  هیفلش  هیفلا  **** فیرح دنا  هدوب  دنچ  یبلج 

بغری نم  هک  نانز  رب ;  تسد  **** گرزب يوزرآ ;  زا  همه 

بجع هب  ناگراوخ  نیز ;  هدنام  **** نم اب  نارگید  ود  ییات  نم و 

بنع ءام  هب  تمداخ  ددم  **** تدوج دنکرا  دشاب  نینچمه 

بت ترارح  زا  يو  قشع و  ترارح  زا  نم  هرامش 24 :

بت ترارح  زا  يو  قشع و  ترارح  زا  نم  **** میا هدز  گر  ود  ره  زورما  نم  راگن  نم و 

بنع بارش  ارم  بانع و  بارش  ارو  **** یتسرفب ینک و  ییادخراب  گرزب 

بجع سب  هن  رت  يودک  هد  دنهن  يو  رد  هرامش 25 :

بجع سب  هن  رت  يودک  هد  دنهن  يو  رد  **** اتسور هب  مک  زگ  ود  دوب ز  ناوخ  راتسد 

بصق زگ  تسیب  دهن  کشخ  يودک  رب  وک  **** یمه مدیآ  نآ  زا  هجاوخ  بجع ز  نکیل 
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بستحم نادزد  دندوب و  نابش  ناگرگ  یتدم  هرامش 26 :

بستحم نادزد  دندوب و  نابش  ناگرگ  یتدم  **** هاگتسد ناک  لدایرد  يا  وت  رود  رد  هچرگ 

بعشنم دش  اهدصق  نوجشوذ و  دش  اهنتف  **** دیشک ردنا  يور  وت  فاصنا  هک  نارود  نیردناو 

بلقنم راگزور  زا  تسا  هثداح  لوا  هن  ناک  **** داتفواک یبالقنا  ثیدح  رب  نکفم  هیاس 

بصتنم تماق  دوب  دناوت  یک  ار  تیفاع  **** تشپژوک دشاب  لدع  ات  کلف  رود  مخ  رد 

برطضم ایرد  تسسوبحم و  هتسویپ  ناک  هکناز  **** بارطضا رب  لد  سبح  رد  هنب  ییایرد  ناک و 

بیج ما  هتخود  ورب  روبنز  �هلضف  زا  هرامش 27 :

بیج ما  هتخود  ورب  روبنز  �هلضف  زا  **** هتفرگ شیورد  �هبج  ناهج  هک  سب  يا 

بیغ زا  دهن  یغارچ  هناخ  ره  هب  هک  یعمش  **** دنزورفب ات  مرظتنم  بش  همه  نونکاو 

بیع شمنک  رگ  دوب  تشز  نیرد  زورما  **** متفگن رکش  نآ  رد  وچ  ار  کلف  زور  نآ 

بیرف يارس  نیرد  سوسف و  ماقم  نیرد  هرامش 28 :

بیرف يارس  نیرد  سوسف و  ماقم  نیرد  **** دوبن دوخ  هک  وب  هک  فقوت  هزور  ود  نیرد 

بیتع يادخ  زا  دشاب  مشنزرس  قلخ  ز  **** شتبقاع هکنآ  سک  زا  منک  لوبق  ارچ 

بیسح هب  درواین  ارنآ  لصاح  لقع  هک  **** زارف يایسآ  یلاعت ز  يادخ  ارم 

بیس هب  گنر  هام  بیس  ربخ  یب  هک  نانچ  **** نم تجاح  ردق  هب  يزیچ  همه  دهد  یم  وچ 

بیتک مدیاب ز  هچنآ  لامک  بسک  رهب  ز  **** فافک مدیاب ز  هچنآ  تایح  ظفح  رهب  ز 

بیشن يایسآ  هب  دیاین  زاین  ارم  **** لثم هب  دوب  نم  رمع  رگا  لاس  رازه 

بیکش جنر  زور  هب  رکش و  تحار  زور  هب  **** دوبن ار  كولم  ناک  ارم  تستمعن  ود 

بوجحم وزا  زاین  ياوه  تشگ  هکنانچ  هرامش 29 :

بوجحم وزا  زاین  ياوه  تشگ  هکنانچ  **** زیگناراهب اخس  رد  تمرک  من  یهز 
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بولقم می  یکی  منآ  رد  دوج  ربا  زا  **** ياشگزاب هدنخ  هب  مناخر  هلال  ناهد 

فرح ت

تاهرت نونکا  دش  نیدلادیمح  تاماقم  زا  هرامش 30 :

تاهرت نونکا  دش  نیدلادیمح  تاماقم  زا  **** یفطصم ثیدح  اب  نآرق  تسین  ناک  نخس  ره 

تایح بآ  زا  لامالام  يایرد  نآ  شیپ  **** عیدب يریرح و  تاماقم  ناد  یمعا  کشا 

تانموس ناتب  ام  يرصع  دومحم  وت  هک  ور  **** وت حور  ار  نایدومحم  رصنع  يا  شاب  داش 

تاجن دبای  مصا  رذج  یقطنمان  زا  یلاح  **** ودع رب  ینوخب  یلصف  رگا  تتاماقم  زا 

تاضقلا یضقا  رگم  دناد  نخس  ریسکا  ملع  **** بجع يا  تفگ  وزا  درک  لمات  یطخ  لک  لقع 

تابث اب  ینامسآ  لاوز و  یب  یباتفآ  **** ار دییات  ملاع  تیار  ردق و  يا  نام  رید 

تخارف رس  کلم و  درک  مکحم  ياپ  هرامش 31 :

تخارف رس  کلم و  درک  مکحم  ياپ  **** وت یعس  کی  زا  هک  يزارفارس  يا 

تخاسن تلآ  یسک  تیاغ  نیدب  ات  **** ار حتف  تلود  ناکرا  زا  وت  زج 

تخانش دیاب  نینچ  نیا  تلود  ردق  **** درازگ دیاب  نینچ  نیا  ناطلس  قح 

تخس رصانع  �هسیک  هرگ  هرامش 32 :

تخس رصانع  �هسیک  هرگ  **** تسا تسس  نامسآ  دهع  هرگ 

تخب شیگدنب ز  دهع و  هرگ  **** تسبن تقو  چیه  داشگب  هکنآ 

تخدرپ دنک  ناک  رحب و  �هسیک  **** يوا ششخب  جوم  هک  يرحب  تسیک 

تخرد همعن  غاب و  هللادسا  **** تسرمث وا  هکنآ  بلاطوب  ریم 

تخت ار  وا  تمه  تسیرایرهش  **** جات ار  وا  تبسن  تسیهاشداپ 

تخل کی  مه  تشگ و  همین  ود  هب  مه  **** شدج تراشا  زا  هام  مرج 
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تخهآ یم  حتف  غیت  شردپ  **** ریبکت دحا  رد  تفگ  یم  شرع 

تخسن چیه  راگزور  لصاح  **** زگره شتمه  يوزارت  رد 

تخر یتسدگنت  درب  مدع  اب  **** دنکفا ناهج  رب  هیاس  وا  تسد 

تخل هب  هتشگ  تخل  تخل  شنمشد  **** شتسد زا  يوق و  شتسد  داب 

تخیگنا عبط  راهچ  خرچ و  تفه  هرامش 33 :

تخیگنا عبط  راهچ  خرچ و  تفه  **** فرح ود  نایم  زا  هک  ییادخ  هب 

تخیمآ غاز  کبک و  سواط و  گنر  **** دروآ کشم  دوع و  روفاک و  يوب 

تخیب مغ  شتآ  هودنا و  كاخ  **** رس رب  وت  رجه  درد  ارم  هک 

تخیرگ وت  تقرف  ناج ز  منت  زو  **** دیسر وت  تمدخ  هب  لد  مرب  زا 

تخیوآ ناوت  یمن  هنامز  اب  **** دنک هنامز  اهراک  نینچ  نیا 

تدنناوخ هک  یهگ  ات  ایم  شاب و  هناخ  هب  هرامش 34 :

تدنناوخ هک  یهگ  ات  ایم  شاب و  هناخ  هب  **** سرتب يادخ  زا  یخیرات  دمحم  یفص 

تدننار دنچ  حیرصت  هب  ریپ  ناوج و  **** تدنیوگ دنچ  ضیرعت  هب  گنگ  حیصف و 

تدنناشن یم  هدید  کمدرم  شیپ  هک  **** یناد یمن  یلو  یفیرظ  هک  يرب  نامگ 

تدنناد فیرظ  يریمنب  یجف  ات  هک  **** موق نآ  نز  ردنا ;  رخ  رازه ; 

تساجک یناسنا  قافآ  رد  هک  دناد  یمن  سک  هرامش 35 :

تساجک یناسنا  قافآ  رد  هک  دناد  یمن  سک  **** تفرگ دد  وید و  دوب  ار  یمدآ  نوکسم  عبر 

تساجک یناراب  وک و  یباب  حتف  ییوگ  دنچ  **** تسشناد طحق  نید و  لاسکشخ  رود  رود 

تساجک یناملس  هک  نک  نییعت  وت  یناملسم  رگ  **** لهج لهجوب  دص  لاح  ردنا  میامنب  ارت  نم 

تساجک یناهنپ  جنگ  نم  رد  هک  نز  یم  خنز  وت  **** دیشکرب ملاع  كاخ  زا  لامک  خیب  نامسآ 
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تساجک ینافوط  حون  نوچ  یعاد  اغیرد  يا  **** تسدمآ تقو  دهد  یلسغ  رگا  نافوط  ار  كاخ 

تساعد رب  يور  رگد  انث و  رب  يور  کی  هرامش 36 :

تساعد رب  يور  رگد  انث و  رب  يور  کی  **** وت مان  هب  معبط  یبوط  ياهگرب  نوچ 

تساون رپ  رهدلادبا  رمع  غاب  فارطا  **** تست تعن  ناتسب  لبلب  هک  مرطاخ  رد 

تسارچ رت  گرب  یب  رتاون و  یب  زور  ره  **** نم وچ  يا  هدنب  نینچ  ياون  اب  گرب و  اب 

تساخن رمک  هتسب  وت  تاود  تمدخ  یب  هرامش 37 :

تساخن رمک  هتسب  وت  تاود  تمدخ  یب  **** ملق تماق  لد  لگ  زا  هک  يرورس  يا 

تساخن رهگ  تدوجو  وچ  ناکف  نک  فاک  زک  **** مظتنم وت  لامج  کلم  هشیمه  اداب 

تساخن رکش  ین  زا  وت  يازفناج  ظفل  یب  **** تساخن رز  گنس  زا  وت  ياشگلد  عبط  یب 

تساخن رگد  يردص  تماما  دنسم  زا  **** ییوت نوچ  قافآ  رد  هک  منک  یمه  يوعد 

تساهتنم یب  شتمه  ردق و  وچمه  هرامش 38 :

تساهتنم یب  شتمه  ردق و  وچمه  **** نمتئوم ردص  نکیمت  تبتر و 

تسادتقم تیافک  رد  ار  نامساو  **** تسیدتقم تواخس  رد  شباتفآ 

تسانشآ ششخب  دوج و  اب  شفک  ات  **** زاین زآ و  اب  هناگیب  دش  عبط 

تساخس مدرک  طلغ  هن  متفگ  زاب  **** تسیخس نتفگ  متساوخ  ار  وا  تسد 

تسانث حدم و  انث  حدم و  زا  نم  رب  **** تانث حدم و  یپ  زک  يداوج  يا 

تسایر ربک و  رس  هب  رس  ملاع  هچرگ  **** رس هب  رس  ییایربک  زا  یملاع 

تسام دای  رد  تلد  بش  زور و  هچرگ  **** رگد راب  ما  هدروآ  یتمحز 

تسامش راک  دروآ  تمحر  هکناو  **** دوب ندروآ  تمحز  رعاش  راک 

تساطخ یناد  یم  هچناز  ندرک  حرش  **** کنآ رهب  زا  حرش  ینغتسم ز  تسه 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


تساقب یقاب  دزیا  زا  اقب  ات  **** اقب یقاب  تلود  ردنا  تداب 

تسار دنک  ناطلس  یپ  زا  رابکی  هب  هرامش 39 :

تسار دنک  ناطلس  یپ  زا  رابکی  هب  **** ملاع ود  راک  ات  تساوخ  یم  ردق 

تساخرب هجاوخ  نیشنب  وت  اتفگ  اضق  **** درک نتساخرب  �هشیدنا  وا  وچ 

تسایح یب  ییادگ  ام  رهش  یلاو  نیک  تفگ  هرامش 40 :

تسایح یب  ییادگ  ام  رهش  یلاو  نیک  تفگ  **** یهلبا اب  یکریز  يزور  هک  یتسدینش  نآ 

تساون گرب و  اهلاس  لب  اهزور  ار  ام  وچ  دص  **** يا همکت  شهالک  زک  نآ  ادگ  دشاب  نوچ  تفگ 

تساجک زا  اجنآ  هک  یناد  اون  گرب و  همه  نآ  **** يا هدرک  اجنیا  زا  کنیا  طلغ  نیکسم  يا  شتفگ 

تسامش ماتیا  نوخ  شماتس  توقای  لعل و  **** تسنم لافطا  کشا  شقوط  دیراورم  رد و 

تسام ناز  شناوختسا  زغم  هب  ات  ییوجب  رگ  **** تسا هتساوخ  ام  زا  هتسویپ  وبس  بآ  ات  هک  وا 

تساور ار  تقیقح  کی  دشاب  مان  هد  رگ  هکناز  **** جارخ یهاوخ  ناوخ  رشع  یهاوخ  تسا  هیدک  نتساوخ 

تسادگ نوراق  رگ  تسنامیلس و  رگ  دهاوخ  هکره  **** یگدنهاوخ زج  تسین  رگید  زیچ  ییادگ  نوچ 

تسبلاطوب نید  دجم  نیسای  لآ  هاشداپ  هرامش 41 :

تسبلاطوب نید  دجم  نیسای  لآ  هاشداپ  **** تسبلاغ شیار  رون  نودرگ  ناطلس  رب  هکنآ 

تسبلاغ شنیرفآ  ضرع  لوط و  رب  شتمه  **** نامسآ نوچمه  هک  يدنوادخ  تمه  نامسآ 

تسبیاغ شنیرفآ  يارس  زا  یشیع  گنت  **** تسدمآ شنیرفآ  يارس  رد  ات  وا  هکنآ 

تسبیان ار  شفک  يزورون  ناراب  رد  ربا  **** تسد ریز  ار  شلد  يزورنابش  جوم  رد  رحب 

تسبقاث باهش  وا  کلک  وید و  ییوگ  زآ  **** تخوسب دمآ  ریسم  رد  شکلک  وچ  ناجاتحم  زآ 

تسبتار يرون  يزور  ره  ار  هام  باتفآ و  **** شبئاص يار  ناوید  زا  هک  متفگ  یمه  يد 

تسبیاص ییار  هک  ار  توبن  رون  وترپ  **** ناهج رد  دیوگ  هک  ییوگ  یم  هچ  اتفگ  نامسآ 
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تستایفخلا رسلا و  ملاع  هرامش 42 :

تستایفخلا رسلا و  ملاع  **** بیغ تیالو  رد  هک  ییادخ  هب 

تستامهش میب  هک  دز  نانچ  نآ  **** قارف بسا  هب  مخر  هش  تمغ  هک 

تسجات رس  هب  ارم  تیاپ  كاخ  هرامش 43 :

تسجات رس  هب  ارم  تیاپ  كاخ  **** نداد اطع  رد  هک  یمیرک  يا 

تسجاتحم کین  هک  وت  رس  هب  **** بآ وچ  خلت  هب  نم  نیریش  ناج 

تسحصان یضاق  ریکذت  نوچ  ژاژ  هرامش 44 :

تسحصان یضاق  ریکذت  نوچ  ژاژ  **** کلم بیترت  رد  کلملادجم  يار 

تسحلاص جات  وچ  متسناد  شاب  **** وا تسیک  نوچ  یسکان  ردنا  برای 

تسداد شناد و  نید و  همه  هک  هرامش 45 :

تسداد شناد و  نید و  همه  هک  **** مرک دجم  ياخس  صاوخ  زا 

تسداتسا تسوا  درگاش  هک  ات  **** روما ماظتنا  رد  نودرگ  هکنآ 

تسدازآ نسوس  ورس و  ناهج  رد  **** شدوج درخ  یم  هدنب  ات  هکنآ 

تسداینب هنیمک  ار  ینمیا  **** شفاصنا لامتشا  اب  هکنآ 

تسدایرف هب  وزا  ایرد  ناک و  **** شمرک رتاوت  زا  هام  لاس و 

تسداتفا مهوت  ياپ  هب  هن  **** شلاکشا روغ  هک  نیب  يزجعم 

تسداز يربمیپ  صاوخ  زا  **** هللا الا  هلا  اییوگ ال 

تسداد یمه  نابز  ار  متجاح  **** شمرک رگم  اهزور  نیردناو 

تسداشگب راک  هچ  تتخب  هک ز  **** يراد یمه  ربخ  ینادن  هک 

تسداهنب وت  یپ  زا  رز  رهم  **** ندادرب هجاوخ  رهم  تیاغ 
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تسداز یمدآ  قالخا  رد  هک  **** لیجعت نآ  درکن  نوچ  مبلط 

تسدابآ بارخ و  يارو  زا  **** وا تبتر  هک  شتمه  تبغر 

تسدار وزا  باتفاک  یطعم  **** تسوا وا  نزاخ  هک  ار  يا  هجاوخ 

تسداش نامسآ  ناج  ودب  هک  **** یکلف دراطع  سک  نآ  تسیک 

تسدای ما  هتفگ  هچناز  ارم  هک  **** ینعم نادب  رحس  تقو  شود 

تسداتسرف نآ  ياضاقت  هب  **** نم علاط  تخب و  ناسویبان ز 

تسداب وا  دزن  هب  شنیرفاک  **** یطعم نینچ  رب  داب  نیرفآ 

تسداز وت  اب  ردام  يدازآ ز  هک  هرامش 46 :

تسداز وت  اب  ردام  يدازآ ز  هک  **** يدرم دازآ  �هنازرف  نآ  وت 

تسداشگ تنامرف  تسد  رب  ام  هب  **** دش ام  دنب  رد  نامز  کی  رگ  تلد 

تسداتسیا یناج  هب  ار  تمارغ  **** ار ام  دوب  یتسشن  وت  یب  رگا 

تسداد فاصنا و  رس  زا  یثیدح  **** رخآ هب  دمآ  زور  هک  ییوگ  رگ  وت 

تسدادماب منیب  هک  هگ  ره  ارت  **** هنامز زور  ییوت  نوچ  نکیلو 

تسداد ون  لامک  دص  تبقل  هرامش 47 :

تسداد ون  لامک  دص  تبقل  **** ار نادزی  نید  هک  یگرزب  يا 

تسداتسرف یتشوگ  هویم و  **** يدنوادخ ار  هدنب  نم  هک  ناد 

تسداهنن هویم  لصف  نیا  ردنا  **** یسک داتفوا و  جضان  رد  هویم 

تسداز مشتحم  انعر و  هکناز  **** مدنام نیرد  نم  دنام و  یتشوگ 

تسداجیب شبل ز  هن  بجع  هچ  **** دنکن یم  هاک  گنهآ  شبل 

تسدامآ تنیمه  اهفلع  زک  **** روخب هاک  دنفسوگ  يا  متفگ 
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تسداشگب يادخ  هیدک  رد  **** تفگ مرادن ، شمتفگ  وج ، تفگ 

تسداتفا وت  اب  هک  تنحم  تنیا  **** وج مهاوخ  هک  زا  رخآ  شمتفگ 

تسدازآ سب  یتمعن  یلو  هک  **** دوعسم نید  لامک  زا  هاوخ  تفگ 

تسداد نابز  ما  هتسب  نابز  نیک  **** تاملک نیرد  امرکم  امعنم 

تسداتسا ياپ  ود  رب  هرش  زک  **** يامرف یگداتسیا  مرک  هب 

تسدرک ناور  ار  ریدقت  ریت  هرامش 48 :

تسدرک ناور  ار  ریدقت  ریت  **** اضق نامک  زا  هک  ییادخ  هب 

تسدرک نامسآ  دقن  نزاخ  **** ار ناشخر  باتفآ  �همشچ 

تسدرک نانچ  وت  يور  زا  مرود  **** فعض یناوتان و  یفیحن و  زک 

تسدرک نآ  زا  نوزف  میوگ  هچره  **** تیور زا  ندوب  رود  ارم  هک 

تسدرک ناس  هچ  رب  وت  رجه  مغ  **** ارم هکنآ  داد  حرش  ناوتن 

تسدرب شیکیس  ینم  هد  نوچ  رگم  هرامش 49 :

تسدرب شیکیس  ینم  هد  نوچ  رگم  **** هزع ماد  بتاک  نیدلادیرف 

تسدرپس یمزراوخ  راچ  تسد  هب  **** شقاط راچ  رد  نینچ  ییامرگ  هب 

تسدرد سوبحم  نخس  یفاص  نآ  هک  **** دنیوگ هک  رخآ  دینش  یناوتنب 

تسدرمن شتآ  نآ  هک  یناد  رگا  **** رآ يور  زاب  شبآ  دنچ  یبآ  هب 

تسدرتسان یتیگ  شقن  ات  الا  **** تیلاع سفن  ثداوح  زا  داب  نوصم 

تسدبعشم تسد  هب  هرهم  وچ  نامسآ  تفه  هرامش 50 :

تسدبعشم تسد  هب  هرهم  وچ  نامسآ  تفه  **** شتردق تسد  رب  هک  يادخ  نادب  اهاش 

تسدبنگ زبس  نیدب  هک  رز  ياهیوگ  نیا  **** تسوا مکح  ناگوچ  مخ  رد  هک  یهدنامرف 
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تسدماینرب وا  مد  زا  شوخ  مد  يزور  **** دنام رود  وت  مزب  تمدخ  ات ز  هدنب  نیک 

تسدرک هرگ  بش  نابیرگ  اب  هرامش 51 :

تسدرک هرگ  بش  نابیرگ  اب  **** نماد ار  زور  هک  ییادخ  هب 

تسدرک هز  هب  نامک  نوچمه  هتفج  **** اضق ریت  بیهن  زا  خرچ  تشپ 

تسدرک هرز  �هقلح  نوچ  گنت  **** خارف ناهج  ماوت  يوزراک 

تسدرخ وردنا  هچنآ  اب  خرچ  هرامش 52 :

تسدرخ وردنا  هچنآ  اب  خرچ  **** وا یگرزب  اب  هک  ییادخ  هب 

تسدروآ وت  ندیسوب  تسد  **** رفس باکر  رد  ياپ  ارم  هک 

تسدرمش دوخ  قدص  نادنزرف  ز  هرامش 53 :

تسدرمش دوخ  قدص  نادنزرف  ز  **** مدآ نادنزرف  دوصقم  ارم 

تسدرخ شاهیگرزب  اب  یتیگ  هک  **** قحسا هجاوخ  نیدلادحوا  دنوادخ 

تسدرپس نودرگ  �هیاپ  تبتر  ز  **** تیاپ هکنآ  يا  وگب  ینیب  شرگ 

تسدرشف يراوخ  رد  زورما  ياپ  هچ  **** تزیزع دنزرف  هک  يراد  ربخ 

تسدرب تسد  لامیاپ و  ردنا  هک  **** شریگ تسد  نکفیم  ردنا  ياپ  ز 

تسدرم هس  زور  ره  هبتار  منسحلاوب  زک  هرامش 54 :

تسدرم هس  زور  ره  هبتار  منسحلاوب  زک  **** منآ نم  هک  دز  یمه  فال  ناهج  هک  دش  نآ 

تسدرک هثداح  ورگ  شسبح  �هشوگ  رد  **** تبتر �هصغ  زا  کلف  دصق  هک  زور  ناز 

تسدروخن ریس  مکش  کی  رگج  نوخ  زج  **** زین ناهج  هک  وا  کمن  نان و  هب  هللااب 

تسدرزآ تما  وک ز  شمدید  هرامش 55 :

تسدرزآ تما  وک ز  شمدید  **** ار ربمیپ  نم  باوخ  رد  شود 
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تسدرمژپ هچ  زا  وت  كاپ  عبط  **** تسدوب تچ  گرزب  يا  شمتفگ 

تسدرب يدزیا  یحو  قنور  **** مشوج یمه  کی  رقم  نیز  تفگ 

تسدرواین نم  هب  نآ  لیئربج  **** دناوخ یم  دزم  هب  نز  نیا  هچنآ 

تسدمآ زاین  تهاج  هب  ار  کلف  هرامش 56 :

تسدمآ زاین  تهاج  هب  ار  کلف  **** شیوخ هاج  یپ  زک  يورسخ  ایا 

تسدمآ زار  هب  متخب  هتفخ  اب  هک  **** ناهج ینعی  وت  مالغ  کی  نیزا 

تسدمآ زارد  جنر  هچ  میور  هب  **** رمع هاتوک  ربص  یب  هک  دناد  هک 

تسدمآ زاوج  نیا  ارت  یک  ام  ز  **** نالف يافج  ردناک  شیئوگن 

تسدمآ زارف  مدرگ  هب  نافوط  وچ  **** مغ هک  نیه  ناسر  محون  یتشک  هب 

تسدمآ زآ  گنس  رد  وت  ياپ  هن  **** عنتمم ارم  دشاب  لهس  ارت 

تسدمآ زاتکرت  رگم  ییوگ  وت  **** گنت چوک  نیرد  مراک  هکناز  هدب 

تسدمآ زاب  همیخ  کی  ینیز و  هب  **** تسین میشرف  یبسا و  هک  سپ  نآ  زا 

تسدومرف عوکر  ار  نامسآ  هرامش 57 :

تسدومرف عوکر  ار  نامسآ  **** شیوخ شتسرپ  رد  هک  ییادخ  هب 

تسدومیپ راگزور  نمرخ  **** دیشروخ �هلیک  هب  شمکح  تسد 

تسدولاپ کشرس  ضرع  هب  ناج  **** وت تمدخ  قشع  هب  ممشچ  هک ز 

تسدوب نخس  نیا  رد  نم  اب  خرچ  **** شود هک  راد  زیزع  ار  نخس  نیا 

تسدوسرفب مدق  ار  کلف  نارفاسم  هرامش 58 :

تسدوسرفب مدق  ار  کلف  نارفاسم  **** وا تردق  يوج  تسج و  رد  هک  يادخ  نادب 

تسدومنب گنر  گنر  �هزجعم  رازه  **** شیرق نارفاک  هب  لسرم  دمحا  تسد  هب 
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تسدودنا خرچ  ماب  اقب  دروژال  هب  **** تسداشگب مکح  بآ  اضق  نادوان  ز 

تسدوسآرب دوب  ناصقن  تبسن  هچره  ز  **** يوا یلازیال  تاذ  لزی و  مل  لامک 

تسدوسبن شایربک  هگراب  طاسب  **** ناکما نماد  بیسآ  هک  تسا  یسدقم 

تسدومنب صاخ  تالامک  بسک  قیرط  **** ار ایشا  مومع  تمحر  تمکح و  هار  ز 

تسدومرف لکش  گنر و  نیرتبوخ  نیهب و  **** عنص �هناخراک  ار ز  یکلف  لعاشم 

تسدودزب هام  مرج  �هنیآ  فطل  هب  **** تسدز هناش  رهق  هب  ار  بش  �هرط  هک  نانچ 

تسدونغن عبط و  راچ  زا  یکیره  هداهن  **** كاخ زیح  ماقم  ردنا  شلماش  لدع  ز 

تسدوشخبن دش  كاخ  وا  عجرم  هکنآرب  **** تسدیشخب كاخ  هب  ششخب  �هیامریمخ 

تسدوبرب لامک  يوگ  نودرگ  يوک  ز  **** وا تبسن  يای  ناگوچ  هب  حور  راوس 

تسدومیپ هن  شترضح  یتبون  بانط  **** مهو یماگزیت  كاردا و  یتسدزارد 

تسدوتسب هشیمه  یطوط  نسوس و  نابز  **** قطن تعسو  ردق  هب  ار  وا  تردق  بانج 

تسدولایب شلد  نوخ  هب  هلال  نانس  **** داسف نوک و  فاصم  رد  شتنطلس  نیمک 

تسدودزب تسخن  ترودک  گنز  شخر ز  **** ار توسک  دوبک  رهپس  يور  هایس 

تسدومرف لامج  هوکز  نسح و  فافک  **** شدیشروخ لامج  نسح و  �هنازخ  زا  سپ 

تسدولاپ كاخ  هریت  نیا  رب  لاس  رازه  **** فشم ياوه  �هنولاپ  هب  زور  ضایب 

تسدوزفب ریثا  رب  ناخد  لخد  هب  یهگ  **** تسدرک مک  راحب  زا  راخب  جرخ  هب  یهگ 

تسدوزفا هاج  ردق و  نیمز  نامسآ و  رب  **** میدقت هر  زا  یناسارخ  ریم  هک  ارت 

تسدونشن شوگ  تسدیدن و  هدید  هچنآره  **** وت كرابم  تمدخ  یب  ار  يرونا  هک 

رد
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تسدوب تتبون  زاوآ  تیار و  لایخ  **** يرادیب هب  هچ  باوخ و  رد  هچ  لاس  هس  نیا 

تسدوب یم  هلیح  هب  ثداوح  ياهتشرد  **** تسا هتسب  یم  هوشع  هب  یناما  ياهتسکش 

تسدوت رب  هدوت  شیداش  همه  لگ  گرب  وچ  **** وت خرف  مودق  زا  شناج  یشاوح  نونک 

تسدونشن شوگ  چیه  نم  بل  زا  هکنآ  هن  **** درک ییانشآ  هدنب  نم  هک ز  یتروص  هک 

تسدوب نیا  زگره  هدنب  نم  تدیقع  رب  هن  **** رطاخ رب  هن  ما  هدینارذگ  نابز  رب  هن 

تسرادافو �هقوشعم  هن  هک  هرامش 59 :

تسرادافو �هقوشعم  هن  هک  **** زیخرب ناهج  رس  زا  القاع 

تسرام مد  رب  تادرف  هن  اپ  **** یجنگ رس  رب  زورماک  ریگ 

تسرفب رگج  یب  هدیشخب  نک و  یمدرم  هک  هرامش 60 :

تسرفب رگج  یب  هدیشخب  نک و  یمدرم  هک  **** تفر مرابود  کی  ضیرعت  هب  هک  سپس  نآ  زا 

تسرفب رخ  تسین  هزور  ره  مزیه  ترگ  هک  **** تفگ یم  اهراب  وچ  یعبس  قفوم  یفص 

تسرفب رت  تسین  کشخ  را  یتفگ  هچنآ  هک  **** متفگ شتبیط  هب  یتسم  رخآ  هب  یبش 

تسرفب رت  هاگپ  يروتس  هک  لبق  ناز  هن  **** هاگپ دادماب  داتسرفب  ار  مالغ 

تسرفب رز  تسدمآ  تسد  هب  ثیدح  نآ  هک  **** دیوگ یم  هجاوخ  تفگ  تهج  هچ  زا  میوگب 

تسرفس رد  هشیمه  شکیپ  تفه  هرامش 61 :

تسرفس رد  هشیمه  شکیپ  تفه  **** لیم هدزاود  رد  هک  ییادخ  هب 

تسروخ ضایب  هم و  داوس  وک  **** تسوا تعنص  هاگراک  �هتخت 

تسروراب تخرد  نآ  مرطاخ  **** ارت تعن  ناتسوب  نمچ 

تسا رب  گرب و  خهیب و  خاش و  شمیار  **** انث رکش و  اعد و  حدم و  هک ز 

تسرظن نم  يوس  هب  تیانع  هب  هرامش 62 :
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تسرظن نم  يوس  هب  تیانع  هب  **** ارت هک  ات  ریظن  یب  ما  هتشگ 

تسروخ زور  هب  هن  باوخ و  بش  هب  هن  **** وت تمدخ  يافو  رد  ارم  هک 

تسرس مشچ  يایتوت  زا  رتهب  **** نم رب  وت  روتس  مس  كاخ 

تسرطخ یب  هلمج  هب  شنیرفآ  **** وت تمه  شیپ  هک  مناد  هکناز 

تسرمس ناهج  رد  وت  راعش  هک  **** دش ناز  رمس  ناهج  ردنا  مرعش 

تسرز بآ  وچ  مرجال  مرطاخ  **** ارم تسین  میس  قشع  شتاز 

تسرترب بیاجع  زا  ناک  یتلاح  لب  هن  باوخ  هرامش 63 :

تسرترب بیاجع  زا  ناک  یتلاح  لب  هن  باوخ  **** داب کین  يدید  کین  وگ  ما  هدید  یباوخ  شود 

تسربنع شکاخ  دوع و  شتابن  لعل و  وا  گنس  **** ییتفگ یهوک  غیت  رب  یمدید  ار  نتشیوخ 

تسرهوگ رز و  شبیکرت ز  هک  یتفگ  يربنم  **** یمدید يداتف  نودرگ  يوس  ممشچ  ناهگان 

تسربنم شرهپس  تسباتفآ و  وا  ییتفگ  **** دومن یم  ربنم  يالاب  زا  یناحور  یتروص 

تسربمغیپ ناک  تفگ  مناج  شوگ  رد  یفتاه  **** فیرش صخش  نیا  تسیک  ایآ  متفگ  دوخ  لد  اب 

تسرس رد  روصت  نآ  مزونه  دیاب  یتسار  **** اهتسد مه  رب  شیپ و  رس  مدمآ  وناز  ود  رد 

تسرکش راثن  شقطن  زا  هک  یتفگ  ناهج  رب  **** نخس رد  دمآ  هتسهآ  نامز  کی  دمآرب  نوچ 

تسروای تیادخ  ییاج  همه  ردناک  نک  رکش  **** نارق بحاص  ياک  تفگ  نیا  ادخ  دیمحت  دعب 

تسردنکسا نوچ  کلم  ردناک  دنیوگ  ارت  ات  **** شابم یضار  نارق  بحاص  ياک  تفگ  رگید  راب 

تسروخ رد  ار  ناهج  صخش  ناج  وچمه  تکلم  هکنآز  **** کلم روخ ز  رب  نارق  بحاص  ياک  درک  اهنازاب 

تسرکاچ ردنکس  ار  تهاج  هک  دیوگ  نیا  وت  اب  **** نامز ره  عضاوت  زا  ددرگ  هدنز  ردنکس  رگ 

تسرگید راک  وت  راک  يرگید  وت  اورسخ  **** درکن ناسحا  نیا  زگره  ردنکس  اب  یلاعت  قح 

تسرکشل کیالم  زا  كولم و  زا  ار  تتیار  **** تسا تیار  هللا  نم  رصن  تیآ  ار  ترکشل 
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تسرب یب  وهآ  خاش  نوچ  وت  لدع  یب  نید  خاش  **** تسدمآ ناجرم  خیب  نوچ  وت  ساب  زا  روج  خیب 

رگنم نادب  وت  **** تفرگ ملاع  يوسناز  روشک  داتفه  وت  تیص 
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تسروشک شش  ای  تفه  ملاع  هک 

تسرفاک نم  رد  زین  وک  ما  هداد  يوتف  هکناز  **** زیرب شنوخ  دنک  نارفک  تتمعن  رد  وا  هکره 

تسردیح راقفلاوذ  مکح  وت  ریشمش  مکح  **** اضق دنار  یمن  قح  زج  وت  ریشمش  رس  رب 

تسرفولین نید  تسا و  دیشروخ  وت  يار  اورسخ  **** دیشکرب تیار  رس ز  تعدب  باقرغ  زا  منید 

تسرواب دراد  لقع  وکره  کیدزن  نخس  نیا  **** يورسخ يربمغیپ و  دش  متخ  وت  نم و  رب 

تسرورپ نید  لداع  هاشداپ  نیمادک  نیک  **** تشذگ لد  رد  ارم  قحلا  دیسر  اجنیا  نخس  نوچ 

تسرویز نیا  �هتسیاش  وا  هک  ددنب  یم  هک  رب  **** نارق بحاص  يا  هک  يراب  ره  هبطخ  نیا  رویز 

تسرجنس ناطلس  دقع  نوچ  نارق  بحاص  يا  دقع  **** باسح يور  زا  هک  رجنس  نید  ناطلس  رب  تفگ 

تسرسفا رون  تسرتچ و  �هیاس  وت  رس  رب  **** دبا ات  نادزی  ظفح  زک  اشداپ  يا  شاب  داش 

تسردام یلفس  راچ  ناو  ردپ  يولع  هن  هکناز  **** لصا تسا  نکر  هدزیس  ار  ناهج  دیلاوم  ات 

تسرتخا تفه  هگرکشل  نامسآ  جوا  رب  ات  **** اور نامرف  تهج  شش  رد  يورسخ  ردنا  يداب 

تسرگید ياضق  وا  ذافن  ملاع  رب  هکنآ  هرامش 64 :

تسرگید ياضق  وا  ذافن  ملاع  رب  هکنآ  **** برغ قرش و  هاضق  یضاق  لجا  ردص  �هعطق 

تسرهوج ار  ضرع  نوچ  شناکم  ار  تلم  نید و  **** ماوق يور  زا  هک  نیدلادیمح  تلم  �هجاوخ 

تسرد ناراد  هدرپ  دادع  زا  شراب  زور  **** يرتشم مرج  هک  ینعی  کلف  یضاق  هکنآ 

تسرکاچ دص  نم  وچ  ار  وک  یترضح  نارکاچ  **** يد دندروآ  نم  دزن  شترضح  نارکاچ 

تسرس رد  مناگدید  نوچمه  تسار  يزیزع  زک  **** ار فیرشت  نآ  هدید  رب  رس و  رب  مداهن  نوچ 

تسرسفا جات و  هچ  نیا  تفگ  یمه  تشهد  زا  كرات  **** تسایتوت لحک و  هچ  نیا  تفگ  یمه  تریح  زا  هدید 

تسرهوگ رس  ات  جرد  نیا  وگ  هزره  يا  تفگ  لقع  **** نیب هتکن  رسارس  جرد  نیک  تفر  منابز  رب 

تسرورپ ینعم  يارآ  کلم  يار  یلاع  هچناک  **** دش مولعم  یگرابکی  مندرورپ  نخس  ناز 
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دمآ یشتآ  **** نخس بآ  تبسن  ردنا  شداقو  رطاخ 
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تسرثوک بآ  هلمج  شدود  هک 

تسرترب ملاع  وک ز  نآ  دوب  نوچ  لماع  تفگ  **** درک شوماخ  مملاع  مدناوخ  شینعم  ملاع 

تسرتخا کین  نآ  زا  فاصنا  دش  تخبدب  نیا  زا  نوچ  **** تسیرتخا کین  یتخبدب و  بجوم  شنیک  رهم و 

تسرکسع هگارچ  ار  نیچام  نیچ و  ناوهآ  **** رگم ایاک  مترکف  ردنا  شنیریش  طخ  زا 

تسرکش کشم و  رپ ز  يرحب  هک  مرادنپ  تفگ  **** تسیچ هبوجعا  نیا  تفگ  یناوت  متفگ  درخ  اب 

تسربلد فلز  قوشعم و  بل  زا  يراگدای  **** دنا هداتفا  رود  کین  اتفگ  تفگ  هب  وزا  قشع 

تسربماغیپ تجح  توبن  رب  تطخ  مظن و  **** لاس هاجنپ  دصناپ و  زا  دعب  هکنآ  يا  يز  رید 

تسرورحم هکنآ  زا  ینعم  هچ  زا  هرامش 65 :

تسرورحم هکنآ  زا  ینعم  هچ  زا  **** متسناد تسد  گر ز  تبجاح 

تسروذعم هاوخم  ترذع  رذع  **** رورحم دوب  وا  هکره  دنز  گر 

تسرومعم هناحبات  روخم  مغ  **** تسدش بارخ  رگ  هناخ  يریخ 

تسرود هر  هن  مگنل و  نم  هن  هک  **** موش هناخبات  هب  يریخ  نم ز 

تسروجنر مبصع  تمدخ  دش  دمآ  هک ز  هرامش 66 :

تسروجنر مبصع  تمدخ  دش  دمآ  هک ز  **** تفگ زگره  دربن  تعاط  هر  تقشم  ات 

تسروذعم ناهج  ود  رد  دسرن  تمدخ  هب  رگ  **** دنیشنب هرود  ماگ  ره  هب  هک  دش  نانچ  نوچ 

تسرورغم سک  همه  نامگ  شیرپ  هب  هک  **** تسیهت قودنص  ود  هنهک  نیا  زا  نم  روج  همه 

تسروبنط یب  هک  تسین  برط  چیه  وردنا  **** کیلو تسیبابر  رکبوب  �هناخ  نوچ  هناخ 

تسرومعمان همه  ینمت  راوید  رد و  **** زونه رمع و  ردب  تفر  نورب  هک  اغیرد  يا 

تسرود تورم  اه ز  نینچ  هک  دیوگ  تات  **** وگب شیوخ  مرک  اب  وشم  رود  وا  لاح 

تسرودزم رگا  مک  دشابن  دزم  را  رخآ  **** راذگب بجاوم  موسرم و  ششخب و  تلص و 
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تسرودقم یفلخ  ار  نآ  دوش  نیباک  هکناز  **** ریگ هدمآ  روس  دش و  یسورع  تشذگب و  دیع 

تسروس ياج  هچ  تسا  یسورع  دیع و  نینچ  ات  **** نتفگ دهاوخ  دناوخرب  وچ  هعطق  نیا  مناد 

تسروز ایرد  لطاب و  تفک  بنج  رد  ربا  هرامش 67 :

تسروز ایرد  لطاب و  تفک  بنج  رد  ربا  **** اخس ناسحا و  تیاغ  زک  يدنوادخ  يا 

تسروفاک مد  روقنقس و  عبط  شرگم  **** دنا هدش  ثنخم  ود  ره  وت  فک  زا  لخب  دوج و 

تسروجهم نطو  روفن و ز  تابارق  زک  **** ریگم هلاس  هد  �هتسویپ  تمدخ  ار  هدنب 

تسروهشم رشتنم و  ناهج  فارطا  هب  هک  **** وت تحدم  همه  هعطق  لهچ  تسا و  هدیصق  هد 

تسروجید بش  وچ  شزور  هبتار  مغ  زک  **** دید هک  زور  نینچ  هب  ار  سک  هقباس  نینچ  اب 

تسروکشم همه  رایسب  كدنا و  وت  یعس  **** راگتمدخ نینچ  باب  رد  هک  یعس  نک  یعس 

تسرون یب  نالف  راک  نالف  ریصقت  هک ز  **** داتفا هاوفا  رد  هک  نیه  نکف  هیاس  شرس  رب 

تسروص خفن  وچ  دیشروخ  فت  زا  دزج  گناب  **** زومت ریثات  هک ز  امرگ  تدش  نیردنا 

تسزیچ کی  هن  اهزیچ  روردناو  هرامش 68 :

تسزیچ کی  هن  اهزیچ  روردناو  **** ندرگ رب  تسا  یکزیچ  ار  سمش 

تسزیت وا  شیر  ریز  رد  شاب  **** دوب دیاش  هچ  ورد  یناد  چیه 

تسزیت رت  شیر  ریز  رد  هچناو  **** تسا جاکرت  تسا  ندرگ  رب  هچنآ 

تسد زا  ناهج  لصاح  نیهب  تفر  يدش و  هرامش 69 :

تسد زا  ناهج  لصاح  نیهب  تفر  يدش و  **** لجا تسد  ریسا  يا  نید  تلود و  سیئر 

تسبرد رنه  مد  یصخش  مد  ین  رهپس  **** تسکشب مرک  رد  يدرم  رد  ین  هنامز 

تسشنب تمتام  هب  ناج  ورب  راو  میتی  **** رتسکاخ درک  وچ  تتافو  قیرح  ملد 

تسرپروج راکش  ناج  نیا  شدرگ  ناغف ز  **** زوس تحار  زاس  جنر  نیا  تداع  ناغف ز 
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تسکشب دوخ  تفس  لاس  یس  هب  هک  يرهوگ  هک  **** درتسب دوخ  تشاگن  يرمع  هب  هک  یتروص  هک 

تسویپ نآ  ریظن  دناوتن  نامسآ  هک  **** غیرد يا  تسسگ و  یلامک  دقع  هنامز 

تسه هک  دیپس  هیس  ماد  ود  هدنشک  نیزو  **** وگب تس  هدیاف  هچ  رصانع  هاگماد  ز 

تسجب درک و  دیص  غرم  نیمه  ماد  ود  نیدب  **** زارد کین  راظتنا  زا  سپ  راگزور  هک 

تسخن هدید  هک  يا  هدید  کمدرم  دنامن  **** کشا نخان  كون  هب  ترجه  مغ  رد  هچرگا 

تسم نوگیم  کشا  ددرگن ز  هدید  رازه  **** غامد تسد  ات ز  تسین  یبش  چیه  هچرگو 

تسرب درک و  هنارک  یسورع  دیع و  هچ  زا  هک  **** درم لبقم  تنیا  دیوگ  یمه  لاح  نابز 

تسپ �هنایشآ  رد  يدرکن  رارق  نآ  زا  **** يدوب نامسآ  كوباک  �هدیرورپ  وت 

تسش دریگن  ورف  ار  یکلف  یهام  هک  **** تسناد یم  تسبنرد  ناز  وت  هب  لد  هنامز 

تسس دشابن  نادب  تدامتعا  هرامش 70 :

تسس دشابن  نادب  تدامتعا  **** کنانچ راد  تسرد  يداقتعا 

تسرد داقتعا  زج  دناهرن  **** يادخ باذع  زا  کش  یب  ار  هدنب 

تسر وت  دوج  باحس  زا  تسر  هچره  هرامش 71 :

تسر وت  دوج  باحس  زا  تسر  هچره  **** دیما نیمز  رد  هک  یمیرک  يا 

تسچ وت  لاگسدب  لاوحاز  تسه  **** شهیبشت هک  ما  هتفگ  يزغل 

تسخن فرح  ود  ینک  بکرم  نوچ  **** وا يزات  یسراپ و  زا  هچنآ 

تست نمشد  ياهمان  زا  یمان  **** دیوگ شدنیب  هکره  نازم  رد 

تسس هچ  تخس و  هچ  شردام  رد ;  **** داتفا شیسراپ  اب ز  نوچ  زاب 

تسرد هب  شلیامش  نوچمه  تسه  **** شیزات زا  دنامب  یقاب  هچناو 

تسشب فطل  بآ  هب  متخب  يور  **** وت تمدخ  هک  یبش  رد  ارم  رم 
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تسج نآ  عوکر  زا  ماهبا  تشپ  **** تسار فک  رب  هک  ددع  نآ  يا  هداد 

تسب رد  نم  هن  يا  هرصب  رد  وت  هن  **** ین ین  رگ  دش و  هتخپ  را  هدب 

تسه دشاب  تسه  عوفرم  هک  ات  **** داسرم یتسین  تیتسه  ود  رد 

تستسب وت  باحس  نوچ  فک  رد  هرامش 72 :

تستسب وت  باحس  نوچ  فک  رد  **** طیحم رحب  دوج  هک  یگرزب  يا 

تستسب وت  باوج  لاؤس و  رد  **** نیمز نامسآ و  لح  لکشم و 

تستسب وت  بارش  هد  ینم  رد  **** دنچ یعامج  زک  تسه  تربخ 

تسد روتسد و  هچ  تفگ  دز  یم  تسد  هرامش 73 :

تسد روتسد و  هچ  تفگ  دز  یم  تسد  **** ناهج روتسد  هک  متفگ  درخ  اب 

تسدز یم  ایرد  جنپ  رب  ناک  جنپ  **** راهنیز ار  وا  ندناوخ  ناوتن  تسد 

تسسخ وچمه  تسسک  رگید  سک  هرامش 74 :

تسسخ وچمه  تسسک  رگید  سک  **** وت وچ  هکره  يا و  هجاوخ  سک  وت 

تسسک تسنم  نوچ  هکره  مرجال  **** مدوخ سفن  هب  مین  سک  سک  نم 

تسسب تسین  شیب  ود  ره  نیمه  رگ  **** رنه بیع و  هب  نت  ود  ام  تبسن 

تسسویام وت  تبغر  زا  هدعو  هرامش 75 :

تسسویام وت  تبغر  زا  هدعو  **** ناسحا رد  هک  یسک  يا  نسحلاوب 

تسسوسحم ناک  لوقعم  رحب  **** يوق داب و  داش  هک  تتسد  لد و 

تسسوکنم کلم  بوکنم و  عرش  **** وزک تسا  یتبکن  ماع  تتبکن 

تسسوردم هک  متس  ساسا  ره  **** دراد وت  رود  بیسآ  غاد 

تسسوکعم رهد  رود  نونک  هک  **** دیسرپ یم  زاین  زا  زآ  شود 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


تسسوحنم تامرکم  علاط  **** ببس هچ  زا  رخآ  شتفگ  ین  تفگ 

تسسوبحم هنامز  میرک  هک  **** سبح زا  تفرگرب  گناب  تمرکم 

تسشکرس مایا  قلبا  تبینج  رتمک  هرامش 76 :

تسشکرس مایا  قلبا  تبینج  رتمک  **** ار تایربک  �هبکوک  هک  يرورس  يا 

تسشکرت شنودرگ  دبنگ  بیج  هک  يریت  **** یتسارب کلامم  ماظن  رد  وت  يار 

تسشرآ ریت  رذگ  ار  داب  ناکیپ  **** ربا ماسم  رب  کلف  داشگ  زا  هک  نونکا 

تسشقنم رهوگ  هب  هک  اییوگ  تسغیت  **** يا هراپ  ربا  ره  �هشوگ  هزیر  فرب  زو 

تسشوخ سب  نیمضت و  تروص  هب  ما  هدرواو  **** ما هدیزگ  يرعش  علطم  لاح  بسحرب 

تسشوشم اهبش  �هرط  هک  نینچ  هصاخ  **** دیدب نینچ  يزور  �هرهچ  هک  یسک  میوگ 

تسشتآ هاگرخ و  هداب و  تقو  زورماک  **** درذگب رعش  نیا  هنیآ  ره  شرطاخ  رب 

تسشش تهج  راهچ و  عبط  هنامز  ردناک  **** رهپس هن  ریثات  داب ز  تاقب  نادنچ 

تسپ وت  ردق  ولع  اب  نامسآ  هرامش 77 :

تسپ وت  ردق  ولع  اب  نامسآ  **** تسد تباتفآ  رب  تمه  هب  يا 

تسبن هنامز  رب  هیاریپ  چیه  **** اضق تسد  وت  رهوگ  زا  رتهب 

تسکشن رگج  رد  شاهوزرآ  **** کلف هک  دشن  دب  وت  اب  لد  چیه 

تسخن رهپس  رب  هشوگ  هلک  هک  **** دوسنب وت  ناتسآ  رس  چیه 

تسرپزرح وت  تلود  رد  وید  **** زاون کبک  وت  تعاط  رد  زاب 

تسجن هنتف  وید  چیه  وزا  هک  **** وت عرسم  کلک  تسباهش  نآ 

تسشنب ناهج  زا  شیوشت  درگ  **** داشگب هژیان  وت  لدع  ربا 

تسرب هقاف  نامز ز  رد  مه  زآ  **** دناشفب مرک  نماد  تتمه 
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تسد زا  ار  خرچ  وت  تسد  میب  **** دنکفب ولع  زا  هک  ییاج  هب  يا 

تسویپ مدق  دوب  شتآ  رب  نوچ  هرامش 78 :

تسویپ مدق  دوب  شتآ  رب  نوچ  **** وت تمدخ  صرح  ار ز  يرونا 

تسم هچ  رایشوه و  هچ  هگ  یب  هاگ و  **** دهدن تتمحز  هک  دناوتن 

تسه شراب  وت  رد  رب  ناهج  يا  **** رد �هقلح  میدن  کنیا  تسه 

تسونبآ رهپس  هدنب  ياک  هرامش 79 :

تسونبآ رهپس  هدنب  ياک  **** لاوق مجن  زنط  هب  تفگ  يد 

تسوسف نیا  زا  دنهد  هچ  متفگ  **** یناد دیشن  �هلوگنز  رد 

تسورع �هناخ  هب  هاگناو  **** مناد هار  تسار  �هدرپ  رد 

تسشیب نیمتفه  خرچ  زا  تردق  هرامش 80 :

تسشیب نیمتفه  خرچ  زا  تردق  **** هاج یگرزب و  رد  هک  یگرزب  يا 

تسشیورد وت  تمه  اب  خرچ  **** شناد یب  وت  شناد  اب  لقع 

تسشیدنادب رطاخ  رد  هچره  **** تسا وت  ءاکذ  �هدید  �هدید 

تسشیم تتعاط  غاد  یب  گرگ  **** تسا کبک  تتلود  ساپ  یب  زاب 

تسشین تدساح  ماک  رد  شون  **** تسران تنمشد  مشچ  رد  رون 

تسشیوخ تیامح  رد  وت  فک  **** تست فک  تیامح  رد  یملاع 

تسشیکدب ناهج  شقن  هکنیا  **** تسرنه نیرتمک  هچرگ  ار  هدنب 

تسشیپ رد  هک  مهم  نیا  ار  هدنب  **** تشگ دهاوخنرب  وت  یعس  هب  زج 

تسفارشا لالج  لامج و  زا  هرامش 81 :

تسفارشا لالج  لامج و  زا  **** کلم دراد  هک  فرش  لامج و  ره 
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تسفالسا راگدای  اطع  زا  **** شفک هکنآ  رماع  روصنم  هجاوخ 

تسفاق ات  فاق  شدوج ز  جرخ  **** تسبرغ ات  قرش  شحدم ز  لخد 

تسفاصنا یگرزب  زا  وردناو  **** تسا فینصت  هنامز  ردنا  شمسر 

تسفالجا وت ز  ياهرنه  اب  **** درخ هک  يرتهم  دنمرنه  يا 

تسفارطا رد  وت  مسر  رمس  **** تسهاوفا رد  وت  رکش  رکش 

تسفافد وت  سلجم  رد  هرهز  **** یفوتسم وت  ترضح  رد  ریت 

تسفاصوا مرعش  ناوید  همه  **** نهذ تحاصف و  تیاغ  زا  هچرگ 

تسفاصو هنامز  ردنا  هکره  **** دنکن نم  وچ  وت  ناسحا  فصو 

تسفارسا نظ  وت  رد  ار  قلخ  **** دوج تیاغ  فرسم و ز  یتسین 

تسفارص هوک  زازب و  كاخ  **** تلذب یپ  زک  هجاوخ  يا  هدب 

تسفافش ریثا  نوچ  اوه  ات  **** تسرت فیطل  اوه  زا  ریثا  ات 

تسفاص دسح  زا  هک  مغ  زا  تلد  **** ریثا ياوه  زا  رت  یفاص  داب 

تسنادواج تشهب  لکش  ای  هرامش 82 :

تسنادواج تشهب  لکش  ای  **** تسناهج �هجاوخ  سلجم  نیا 

تسناج سنا و  ضرع  فقوم  ای  **** تسا نید  وشن  کلم و  ءاشنم  ای 

تسنامسآ رایع  رایعم  **** يدنلب زک  تسیکلف  شجوا 

تسناما باتفآ  هیاس و  زا  **** شمیرح رد  هک  یمرح  شنحص 

تسناهن شبرطم  �همخز  رد  **** دراطع هرهز و  لد  زار 

تسناوخ دیشن  ددم  چیه  یب  **** هتفه ود  زا  سپ  ادص  هب  شفقس 

تسنآ شنایقاس  رغاس  رد  **** يدیدن را  قورم  دیشروخ 
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تسناور نیمز  �هرک  درگ  **** نادرگ نامسآ  �هبق  ات 

تسناهج �هناشن  هکنانوچ  **** داب نیمز  �هناشن  هلبق  نیا 

تسناشن اشداپ  هبترم  زک  **** يریزو نتسشن  مرخ ز 

تسناسحا نیلوا  �هیاپ  هرامش 83 :

تسناسحا نیلوا  �هیاپ  **** ار وا  ناج  لذب  هک  ییادخ  هب 

تسناسین ربا  زورون و  داب  **** ار شعنص  فطل و  هیاپ  نیرتمک 

تسناسکی گرم  یناگدنز و  **** وت تمدخ  قارف  رد  ارم  هک 

تسناساره نم  عبط  رطاخ و  **** دوب وت  یب  هک  ییناسآ  ره  زا 

تسناسآ نتفگ  هب  نارای  رجه  **** اهیتخس قارف  رد  مشک  یم 

تسناسارخ رد  هک  نت  رب  ياو  **** دنمزراوخ میقم  ات  ناج  لد و 

تسناسنا عبط  يادوس  مه ز  **** ندرک عمط  ناهج  رد  یلدشوخ 

تسنان وت  قاثو  رد  هبش  کی  ات  هرامش 84 :

تسنان وت  قاثو  رد  هبش  کی  ات  **** وش مک  ناسک  تنم  �هدولآ 

تسناسنا سوفن  زا  هک  سفن  ره  **** یسفن دب  چیه  هب  دوشن  یضار 

تسنازرا کین  زیچ  همه  اجناک  **** وش تعانق  �هتسر  هب  سفن  يا 

تسناج شهاک  قلخ  تنم  نیاک  **** تنم زا  نک  رذح  یناوتب  ات 

تسناصقن صقن  سفن  �هیام  رد  **** نوزفا دوش  رگا  دوس  هچ  دوس  نیز 

تسناج ملاع  هب  وت  عجرم  نوچ  **** یتسه ینک  یم  هچ  نت  ملاع  رد 

تسناسحا قیرط  دهدب  ارناو  **** دراد یکزیچ  هکره  هک  تسین  کش 

تسناسآ تخس  تسنآ و  ناسحا  **** دناتسن هک  دوب  یسک  وچ  نکیل 
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تسنادنچ رازه  ندتسان  رد  **** نداد رد  تستورم  هک  نادنچ 

تسناهن تتداعس  راثاک  هرامش 85 :

تسناهن تتداعس  راثاک  **** ییاجک نید  رهپس  دعس  يا 

تسنامز تدایک  مه ز  نیو  **** یتفرگ مک  هنامز  مزاب ز 

تسناتسود مادک  نییآ  **** تالابملاهلق تداع  نیا 

تسناوراک مادک  لمح  رد  **** تدوم تعاضب  هنوگ  نیز 

تسناوختسا زغم  �هباوخمه  **** بش ره  وت  مغ  يراب  ار  ام 

تسناماوت مامت  لاس  اب  **** تقارف زا  يزور  هک  يور  ناز 

تسنابدید هچیرد  فرط  رب  **** مبآ رپ  �هدید  هک  تسیلاس 

تسناشکهک هار  وت  رجه  رد  **** کشا زا  مگنر  هاک  �هراسخر 

تسناخد رپ  هنیس  شتآ  زا  **** ممشچ هکنآ  زا  تسهیس  مزور 

تسناوتان بیرغ  درم  وگ  **** راذگب هلاسدنا  تبحص  دوخ 

تسناوج ام  تخب  وچ  هن  رخآ  **** تسریپ رهپس  �هدز  هچرگ 

تسناس هچ  زا  ربکت  سبح  رد  **** شلاح هک  مرگنب  مزیخرب و 

تسنایم رد  هچرگا  وت  ياپ  **** نم �هطقس  وشم ز  تسد  زا 

تسنانچ نآ  تقیقحب  ییوگ  **** میوگب رگ  هک  مراد  يرس 

تسنایشآ تنحم  ود  هک  ییوگ  **** ثداوح زا  ملاع  ود  هک  بش  نآ 

تسنارق تیفاع  علاط  رد  **** رابکی هب  ار  سوحن  مارجا  و 

تسنانس �هعمل  هکرعم  کی  **** یتیگ ياوه  قفش  سکع  زو 

تسنانع کبس  یم  ریبدت  **** تسباکر نارگ  بش  وچ  هک  متفگ 
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تسنامهیم ود  نآ  زا  متیلای  **** تیلای میدمآ  وت  نامهم 

تسنادواج تشهب  ياتمه  **** شکاخ هک  تسلجم  رد  زا  ات 

تسنآ تیاج  هک  نیشن  ردص  رد  **** تفگ تتراشا  مدرک  رد  رس 

تسناور نم  ناور  ناج و  رب  **** تمکح هکنآ  مکح  هب  زین  نم 

یبیع **** تسوا ردص  هچرا  متفگ  متسشنب و 
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تسنابزیم هک  دوبن 

تسنارک رب  کین  هقطنم  زک  **** مدیدب دوخ  ياج  وچ  هصقلا 

تسنالف �هناخ  هک  دنچره  **** یه يرونا  هک  متفگ  دوخ  اب 

تسناهج همه  ندش  رضاح  **** شدح هک  وا  روضح  هب  نکیل 

تسنابتلق ماخ  وت  دح  هن  **** دح نیدب  يردصت  هک  یناد 

تسنایع متلجخ  بجوم  دوخ  **** کین مدش  لجخ  دوخ  هلمجلا ز  یف 

تسناد مسر  هک  سک  نآ  دناد  **** نم یناد  مسر  �هزادنا 

تسنانگمه نامگ  هک  نانوچ  **** رمالارخآ متسشن  ياپ  رب 

تسنادن سکچیه  هک  هنوگناز  **** نایوج فیرح  نانکروک  یپ 

تسنارگ رغاس  هگ  نونکا  **** دش كرتکبس  بش  وچ  هک  متفگ 

تسناشن نخس  نیا  متسجرب و  **** يدرب تسد  هناگ  هس  هب  وت  نوچ 

تسنامسآ رایع  رایعم  **** شکمس هک  تمراط  �هشوگ  زا 

تسناج راثن  ورب  هک  یصخش  **** مدرک راثن  ترد  كاخ  رب 

تسناکم یهتنم  �هردس  رب  **** نیکمت يور  مرگ ز  هک  ینعی 

تسناتسآ رب  مرس  رشح  ات  **** ار تتروص  رهپس  هاگرد 

تسناطلس ریزو  ردص و  ترضح و  لامج  هرامش 86 :

تسناطلس ریزو  ردص و  ترضح و  لامج  **** يارب هکنآ  دمحم  دمحم  نید  لامک 

تسنارود بونم  کلامم  دقع  لح و  هب  **** کنآ عسو  ردق  تردق  اضق و  مکح و  ذافن 

تسنامیشپ هم  دیشروخ و  ندیشک  رب  ز  **** تسدید شنشور  يار  ات  هدشرب  رهپس 

تسنآ وا  لامک  دجنگن  دوجو  رد  هک  **** تشاد يریمض  مدع  متک  لد  رد  هنامز 
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تسناویک زارف  شلامک  يارس  رد  **** تسدیشروخ يارو  شردق  شبنج  رادم 

تسنادرگ نامسآ  فرش  هاج و  ردق و  هب  **** تسنودرگ باتفآ  كاپ  نشور  يار  هب 

تسناج اب  مسج  وچ  وا  ملق  زا  تباین  **** تسمسجاب ناج  وچ  وا  نخس  زا  ترازو 

تسناهنپ راگزور  زا  هک  هفیطل  نآ  ره  **** دوش راکشآ  شعبط  �هنیآ  شیپ  هب 

تسنادنچ رازه  ینیبب  هک  رثا  نآ  ره  **** عابط جازتما  زو  بکاوک  لاصتا  ز 

تسناوید ياهراک  همه  رادم  وا  هک  **** تسلابقا ياهراک  همه  ریشم  وا  هک 

تسنافوط وچ  وا  تسحون و  یتشک  وچ  نیا  هک  **** دهدن ناما  تاثداح  زا  شتیامح  زجب 

تسناریح كان و  هشیدنا  هک  هتشذگ  زا  هب  **** دیاب یمه  يا  هشیدنا  شمداخ  راک  هب 

هک **** نتسب شدیاب  هچ  ناولا  �هدعو  هدنب  هب 
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تسناولا ياهدنب  ورب  هنامز  زا 

تسنادنس راک  ربص  یلو  تسین  روبص  **** نویش تنحم و  کسیاخ  تبرض  ریز  هب 

تسنازرا هاگضرع  نیرد  عاتم  نیزک  **** نآ یپ  زا  مدرکن  ینارگ  هعطق  لوط  هب 

تسناصقن لامک  يارو  ات ز  هرامه  **** دنناکرا رهپس  دورف  ات ز  هشیمه 

تسناکرا رهپس و  یگرزب  لامک  زا  هک  **** شناکرا رهپس و  زا  يدب  چیه  دابم 

تسنادنخس هنازرف و  هناگی و  سب  هک  **** رهد ندرگ  دابم  یلاخ  شعوط  قوط  ز 

تسناسنا دوب  یناشن ز  تسیچ  تشهب  هرامش 87 :

تسناسنا دوب  یناشن ز  تسیچ  تشهب  **** نایردنلق رب  هضرع  ینک  هچ  ار  تشهب 

تسنالعا رس و  ياناد  هک  يادخ  نادب  **** ناموصعم ناج  هب  كاپ و  �هنیس  رس  هب 

تسناوضر میعن  تشهب و  ياهویم  ز  **** رتشوخ لزی  مل  ناتسم  دنر ز  لقن  هک 

تسنم باوخ  دروخ و  مارآ و  ياج  هرامش 88 :

تسنم باوخ  دروخ و  مارآ و  ياج  **** بش هب  زور و  هب  وردناک  يا  هبلک 

تسنم بات  کشر و  نبغ و  رد  خرچ  **** نآ رد  هک  وردنا  مداد  یتلاح 

تسنم باتفآ  رون  يا  هرذ  **** رهپس يوگ  هک  ورد  مرهپس  نآ 

تسنم بارس  �هعمل  �هلاو  **** طیحم رحب  هک  ورد  مناهج  ناو 

تسنم بارخ  �هبلک  رد  همه  **** دوب كولم  سلجم  رد  هچره 

تسنم بابک  نم و  ناوخ  درگ  **** ورب کشخ  نان  ازجا و  لحر 

تسنم بارش  �هشیش  نم  شیپ  **** رپ اداب  هک  نم  ربص  �هشیش 

تسنم بابر  �همغن  همخز و  **** ششوخ ریرص  هتوک و  ملق 

تسنم باختنا  سلطا  رازه  رب  **** قزرا �هنایفوص  �هقرخ 
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تسنم باذع  نیعماسلل  شاح  **** شیب مک و  دوب  نیا  زا  نوریب  هچره 

تسنم بانج  رد  هک  ار  یتمه  **** دنکن بنج  ناهج  ریپ  هدنگ 

تسنم بم  عجرم و  وا  هکنآ  **** تستسب متعجر  هار  مدق  نیز 

تسنم بآ  داب و  يوزاب  هب  هن  **** داب یقاب  هک  هشداپ  تمدخ 

تسنم باوص  اطخ  نیا  منک  هچ  **** اطخ تسشیامن  زا  قیرط  نیا 

تسنم بارطضا  نیکست  همه  **** وا رورپ  حور  ماغیپ  هچرگ 

تسنم باوج  نم  ياج  هماج و  **** باوج نابز  ار  هدنب  نم  تسین 

تسه رتهب  چیه  تنادند  درد  هرامش 89 :

تسه رتهب  چیه  تنادند  درد  **** شوخ هدمآ  تلود  نادند  هب  يا 

تسویپ تتمه  سفن  رب  هک  رب  **** نادند نامسآ  هصغ  زا  دراد 

تسشنن نامسآ  ناوخ  رس  رب  **** دزم نادند  چیه  هب  زگره  هکناز 

تسخب هریخ  هب  نوچ  تنادند  درد  **** یم ترارح  ینادند  زیت 

تسد يدیشک  سپ  زاب  ملا  ات  **** نادند نامسآ  دومنب  زاب 

تسرپ هوشع  يوخ  روج  يا  شتفگ  **** اضق درک  دیپس  نادند  رس 

تسج یناوت  ناگیار  ات  شوک  **** يدروآ یفیرح  نادند  بآ 

تسپ ینایشآ  تسبرچ و  غرم  **** نادند شکمرب  دیص  نینچ  زا 

تسر یهاوخب  ناج  هب  شماقتناز  **** نادند رد  هماج  هک  میوگن  نم 

تسبرد نایم  رترید  نامسآ  **** وش تمدخ  هب  نانک  نادند  زیخ و 

تسکشب نامسآ  نادند  هس  ود  **** دزب تسد  تشپ  هوشع  مه  تفگ 

تسهاتوک هنوگچ  نیب  یم  تقو  هرامش 90 :
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تسهاتوک هنوگچ  نیب  یم  تقو  **** شکم زارد  نخس  فسوی  ریم 

تسهاگآ هاوگ و  یلاعت  قح  **** دنگوس نیا  زا  مینغتسم  هچرگ 

تسهاج نانچ  نآ  راوازس  هن  **** ییوگ قحب  رگا  دوج  نینچ  نیک 

تسهار رس  رب  درم  ناوج  نیک  **** يورن یم  هنوگ  چیه  نآ  هار 

تسهاک بذاج  زین  ابرهک  **** میس بلاط  تنیا  هک  ییوگن  ات 

تسهابتشا هب  ار  هابتشا  کنیا  **** رامشم یترورض  جایتحا 

تسهاچ رد  راظتنا  نم ز  لد  **** ارچ هنامز  فسوی  ییوت  رگ 

تسهاوفا رد  وت  مان  اطع  هب  **** يور هچ  نخس ز  یطعم  منم  رو 

تسهاجنپ گناد  چنپ  یپ  زک  **** تسین ار  سک  هک  اهتیب  نانچناز 

تسا شاح هللا  ياج  یتسار  **** وجه ینعی  دابم  شاح هللا 

تسهاگ یب  زیخ  تفگ  مدرخ  **** مدیشارت یم  ود  یتیب  شود 

تسهاوخ وکن  اوه  اروک  تسیک  **** اوه لوق  هب  نکم  بشما  کی  نیا 

تسهام نیز  رشح  يادرف  هب  ات  **** مزع نیا  اب  هنرگو  ادرف  هک  وب 

تسهاتکی هتشر  مشخ و  رد  ریش  **** میوگ یمن  نیا  زا  شیب  ناه  ناه و 

تسهاگرخ هناخ  هک  ارنآ  هصاخ  **** تسوکن مزح  داب  نافوط و  زور 

تسهب نسحلاوب  ناهج  ناگجاوخ  لک  زک  هرامش 91 :

تسهب نسحلاوب  ناهج  ناگجاوخ  لک  زک  **** تبرجتب مدیدب  لاس  دنچ  هکنآ  اب 

تسهب نهریپ  ملع  فتک  رب  هک  اجنآ  **** تسرت يوق  ناسحا  يوزاب  هک  متشادنپ 

تسهب نمچ  ورس و  هکرب و  غاب و  هک  ارنآ  **** دنک یگدازآ  رد  شن  ورس  وچمه  ای 

تسهب نگل  رهوگ  هب  هداهن  وا  شیپ  رد  **** کنآ دناسر  سکره  هب  رون  عمش  وچمه  ای 
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تسهب نت  رخآ ز  رس  تسا و  رس  وا  هک  متفگ  **** داد میا  هوشع  یمصع  دمحا  دودوم 

تسهب نم  لاح  زا  نسحلاوب  ناگس  لاح  **** کنانچ مدش  ات  وا  تمدخ  هب  مدش  بغار 

تسه ریبدا  تنحم و  یتسین و  هرامش 92 :

تسه ریبدا  تنحم و  یتسین و  **** رامش یب  ییوگ  هک  نادنچ  ناهج  رد 

تسه ریش  مشخ  وهآ و  ترفن  **** سایق یب  یهاوخ  هک  نادنچ  کلف  زو 

تسه ریز  ردنا  هک  نک  شسایق  نیز  **** يا هن  هگآ  رهپس  يالاب  رگ ز 

تسه ریس  تعانق  زج  رگ  مرفاک  **** زاین ناوخ  رب  تشذگب  اهرود 

تسه رید  ینمت  نیز  اتفگ  خرچ  **** یبش مدرب  یمه  شیاسآ  مان 

تسه ییامن ;  تبغر  نونک  رگ  **** تشذگ ردنا  نآ  تفگ  نوچ  شمتفگ 

تستسخ نوچ  ملد  وت  نبغ  هک ز  یناد  هچ  وت  هرامش 93 :

تستسخ نوچ  ملد  وت  نبغ  هک ز  یناد  هچ  وت  **** يد متفگ  یمه  سانک  كدرم  یکی  اب 

تستسهآ يور  هچ  نیا ز  ورزیت و  ارچ  نآ  **** تسیچ یناد  یم  وت  ود  ره  ام  تفرح  تعنص و 

تستسج ینزو  شتآ  رایخ  ار ز  ام  کنیا  **** سانشم ام  رنه  زا  دوخ و  بیع  زا  تفگ 

تستسشنب وت  نم و  اب  یمد  هک  سک  نآ  دناد  **** وت نم و  راک  قنور  دهد  يامرف  راک 

تستسر اضاقت  دنب  زا  نم  ناج  مرجال  **** تسمولعم نم  �هیاپ  ارم  يامرف  راک 

تستسبرب نانچ  هدید  ارت  يامرفراک  **** وت �هیاپ  زا  وت و  زا  سارخ  واگ  نوچ  زاب 

تستسویپ هتخادرپ و  مناد و  �هدرک  **** ینک بیترت  وت  چناک  وا  درب  نظ  نانچ  هک 

تستسر عاتم  لاهج  بش  زور و  وچمه  **** املع زیزع  رمع  نیک  دناد  نانچ  ای 

تستسخ یپ  نآ  رد  رادنپ  رس  زا  ارت  هک  **** دروخ دیاب  نوخ  هچ  هویش  نآ  رد  هک  دناد  هچ  وا 

تستسد زا  تسربت  زن  متس  هک  دناد  لقع  **** تخرد خیب  رب  هک  تسترب  وت  مه ز  يرونا 
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تستسکشب ملق  تسدیزگ و  تشگنا  ریت  **** وت هصغ  زا  کلف  رب  دوخ  هک  هصغ  روخ  هصغ 

تسود درادن  ناهج  رد  شسک  هک  هرامش 94 :

تسود درادن  ناهج  رد  شسک  هک  **** وت نمشد  يارجام  ابحاص 

تسوخ ار  مرطاخ  هک  اهنانچ  ناز  **** فیطل راچ  تیب  هس  رد  ما  هتفگ 

تسون هزات و  هک  ییتفگ  ناهج  رد  **** نهک ناهج  اب  درک  یم  زنط 

تسوکر سایق  اب  گنر  قنور  **** تفرگنرد هنامز  اب  وا  گنر 

تسوپ دش  نفک  یلقاب  رب  وچمه  **** ورب تفکش و  یلگ  شراگزور 

تسوکن هن  نیا  زا  شیب  فارسا  تفگ  **** دیدب وچ  شمعنت  رد  نامسآ 

تسوا ندیشکرب  خیب  زا  تقو  **** تسدش هدیرورپ  جاویر  وچمه 

تسوک تسد  نم ز  اب  تلع  هک  عمط  مراد  هرامش 95 :

تسوک تسد  نم ز  اب  تلع  هک  عمط  مراد  **** تفک زا  فیحصت  هب  سراپ  ظفل  بولقم 

تسوکن مه  تسامسم  هچنآ  رب  ینک  مض  رگ  **** تسرخآ عارصم  هب  هک  هیفاق  فیحصت 

تسوا مه  وا  بولقم  هب  بلق  وت  ینک  شچناو  **** فیطل مه  تسه  یمیس  ار  فیطل  ود  نآ 

تسوپ تمرآ ز  نورب  هس  ره  رکش  ادرف ز  **** دوج هب  میرآ  نورب  هس  نیا  زا  رگا  زورما 

تسوا عیدب  ظفل  وچ  عفن  ماوق و  زک  ناز  هرامش 96 :

تسوا عیدب  ظفل  وچ  عفن  ماوق و  زک  ناز  **** یتبرش لیجعت  هب  ریما  يا  متسرفب 

تسود باتع  نوچ  نآ  نمشد و  ثیدح  نوچ  نیا  **** قیفر مه  هب  رهوج  ود  هتشگ  شرت  نیریش و 

تسوپ یکی ز  ار  ین  هنیس و  یکی ز  ار  زر  **** نورب هدیاف  یپ  ناک ز  ریز  هدروآ 

تسوا همه  یتشذگب  دزیا  وچ  هک  یلوسر  هب  هرامش 97 :

تسوا همه  یتشذگب  دزیا  وچ  هک  یلوسر  هب  **** تسودب زیچ  همه  هب  لوعم  هک  ییادخ  هب 
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تسورد هچره  کلف و  درجم  زین  کلف  هن  **** کلف هکلب  ناهج  هن  مهاوخن  عاطقا  هب  هک 

تسوا هاج  هاگرد  �هدنب  رهپس  رود  هرامش 98 :

تسوا هاج  هاگرد  �هدنب  رهپس  رود  **** تسوا هانپ  رد  نید  تلود و  هکنآ  دمآزاب 

تسوا هانپ  رد  ناهج  برغ  قرش و  زورماک  **** قرش ناولهپ  نید  دیئوم  هشدودوم 

تسوا هالک  رپ  رهوگ  سکع  دیشروخ  **** تسوا دنلب  تخت  �هیاپ  رابغ  نودرگ 

تسوا هاگراب  �هرگنک  ياهشوگ  رب  **** جورب رد  تسین  کلف  ناگراتس  ریس 

تسوا هاپس  درگ  تیار و  لظ  تمس  رب  **** ردق رب  تسین  رفظ  نارفاسم  مشچ 

تسوا هاوخکین  بقع  رب  هک  يا  هیاس  رد  **** دنک یم  زاورپ  هک  تخب  يامه  سب  يا 

تسوا هاگتسد  نیهب  رحب  هاگتسد  مه  **** تسوا ریگراب  نیمک  خرچ  گنخ  زبس  مه 

تسوا هار  كاخ  شددم  هیام و  هک  يدرگ  **** دهن مدق  تنم  هب  خرچ  ناتسآ  رب 

تسوا هاوگ  میاد  تلود  هب  وا  فاصنا  **** مرجال تسا  ماود  هاوگ  رگا  فاصنا 

تسوا هاگ  هب  زور  �هجیتن  ینمیا  نیک  **** داب هاگ  هب  هشیمه  تسه  هک  نینچ  شزور 

تسوا هاک  شیوشت  ترصن  تیفاع ز  نیک  **** وا يازف  ترصن  تیار  داب  روصنم 

تسا یبرقع  تسهیفس و  درم  هک  متشاذگب  هرامش 99 :

تسا یبرقع  تسهیفس و  درم  هک  متشاذگب  **** ارم رم  تفگ  افج  درس و  هکنآ  بیطوب 

تسا یبعصم  هچرگ  منک  هچ  دهد  نم  مانشد  **** ناهج رد  رمع  همه  هب  هفس  زا  هکناز  رو 

تسا یبسور  تسدیلپ و  تسوا  رابت  زا  چره  **** فلس دق  هب  ات  وا  مکیلع  تمرح  زا 

تسیچ مدرم  هک  ما  هتسنادب  هک  نامز  نآ  زا  هرامش 100 :

تسیچ مدرم  هک  ما  هتسنادب  هک  نامز  نآ  زا  **** مدرم رگد  نتشیوخ  ارم  تسدماین 

تسیک مدرم  هک  مهد  تناشن  کین  تخب  وچ  **** دوش هچ  یمدرم  يور  زا  یهد  ناشن  مرگ 
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تسیچ نامرح  ببس  وت  مرک  زا  ارم  هک  هرامش 101 :

تسیچ نامرح  ببس  وت  مرک  زا  ارم  هک  **** مدرک یم  يا  هلگ  تولخ  هب  شود  کلف  اب 

تسیچ نادان  رنه و  یب  اب  وت  فطل  همه  نیو  **** تساج هچ  اناد ز  لضاف و  اب  وت  روج  همه  نیا 

تسیچ ناغفا  هلغشم و  نیا  هدهیب  تنم  اب  **** نخس میلقا  ورسخ  يا  هک  تفگ  مکلف 

تسیچ ناقاخ  تکلمم  دوب  هچ  نوراق  جنگ  **** تسارت هک  یلضف  ضرعم  رد  هک  رکش  نک  رکش 

تسیب زور  هب  رب  ورب  دیود  رب  تسجرب و  هرامش 102 :

تسیب زور  هب  رب  ورب  دیود  رب  تسجرب و  **** ینب ودک  يرانچ  ریز  هک  يا  هدینشن 

تسیود زا  رت  نوزفا  نم  رمع  رانچ  اتفگ  **** يا هزور  دنچ  وت  هک  رانچ  زا  دیسرپ 

تسیچ رهب  رخآ ز  هک  يوگب  یلهاک  نیا  **** مدش نوزف  وت  زا  نم  زور  تسیب  هب  اتفگ 

تسیرواد ماگنه  هن  گنج و  زور  هن  نونکاک  **** گنج چیه  وت  اب  ارم  تسین  رانچ  اتفگ 

تسیک درم  درمان و  هک  دیدپ  دوش  هگنآ  **** ناگرهم داب  دز  وت  نم و  رب  هک  ادرف 

تسیکالاچ تینف  ره  رد  هچرگ  هرامش 103 :

تسیکالاچ تینف  ره  رد  هچرگ  **** یتیگ نیردنا  رورس  يوشن 

تسیکالفا ملع  رس  نخس  نیاک  **** یبلط يرس  رگا  نم  زا  ونشب 

تسیکاخ ثلثم  رد  نارق  هک  **** راو عبرم  هن  كاخ  رب  هنیس 

تسیسویام زجع و  هچ  نیا  ابحاص  هرامش 104 :

تسیسویام زجع و  هچ  نیا  ابحاص  **** تسیشوماخ ملح و  هچ  نیا  اورسخ 

تسیسوسفا یتشم  تسد  رد  کلم  **** کنآ زا  دیاین  ناتسوسفا  رخآ 

تسیسور رفاک  ریپ  نوچ  تسار  **** راک هب  تسین  هک  یبیان  الوا 

تسیسولاس يور و  حایس  کین  **** یفوتسم لامک  نیا  ایناث 
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تسیسوساج یهنم و  رس  رب  **** شیر انعر  ماوق  نیا  اثلاث 

تسیسومان یتلیح و  یکدرم  **** نهد هدنگ  میرک  نیا  اعبار 

تسیسولپچ نانزهر  زا  رتب  **** يزار دمحم  نیا  اسماخ 

تسیسولعب هوک  وچ  ینارگ  زک  **** زع دسفم  لیقث  نیا  اسداس 

تسیسوواک داژن  زا  اییوگ  **** تسربک همشرک و  زان و  همه 

تسیسوطرط رازهدص  رد  زا  **** گنل ضراع  دیرف  نیا  اعباس 

تسیسوباق روگ  لیم  نوچ  تسار  **** سخرس نیمی  نآ  موقلا  نماث 

تسیسوم رب  رز  وچمه  خر  هب  هک  **** صلخم �هجیتن  عسات  تسیک 

تسیسوقان نابهار  زا  ییوگ  **** يور یمور  تسارقشا و  یکدرم 

تسیسووان ناکربگ  زا  ییوگ  **** رش رشاعم  مرکا  نآ  رشاع 

تسیسوحنم يربدم و  لکیه  **** وزا هللااب  ذوعن  مرکا  مرکا 

تسیسودبع لامک  ییوگ  چیه  **** تسوا ینابتلق  ماخ  رکاچ 

تسیسوبحم لها  سوبحم و  تسه  **** يدادح نیعم  انحرف  ام 

تسیسوسو يزوت  زخ و  همه  هک  **** شف ثنخم  نآ  ثیل  دمحا 

تسیسوربق ناتک  شبسا  لج  **** يدرخ یب  يرخ و  لامک  زا 

تسیسوط کبیجن  نیا  ضحم  رفک  **** بهذم یهر  نیا  زا  ار  یکیره 

تسیسوکعم کلم  راک  رد  هچره  **** تسسوکعم راگزور  زا  همه 

تسیوقت در  درم  هیاپ  نیرهب  هرامش 105 :

تسیوقت در  درم  هیاپ  نیرهب  **** تسلقع ار  درم  هیام  نیرترب 

تسین ینعم  ود  نیا  زا  نوریب  چیه  **** نایمدآ لضف  تادامج  رب 
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تسیکی ود  ره  همیهب  یمدآ و  **** دنام یلاخ  درم  ود  ره  نیا  زا  نوچ 

تسینعم نیا  زا  لضا  مه  لب  صن  **** دنبسن یمدآ  هک  ار  نارفاک 

تسیا يرترب  رصع  ءانبا  هن ز  هرامش 106 :

تسیا يرترب  رصع  ءانبا  هن ز  **** تفای هلص  یم  رعش  هبرگ  يرصنع 

تسیا يرصنع  وچ  دص  هشوگره  هنرو  **** يدومحم هنامز  ردنا  تسین 

تسین الویه  لکیه  نیمه  هن  یمدرم  هک  هرامش 107 :

تسین الویه  لکیه  نیمه  هن  یمدرم  هک  **** لکش تایه و  هب  ار  شیوخ  رمشم  نامدرم  ز 

تسیناویح حور  ياهتفص  مه ز  ود  نیا  هک  **** دننکن تملسم  نطاب  رهاظ و  نسح  هب 

تسیناد مک  یقمحا و  زا  مه  ثیدح  نیا  هک  **** میوگ ارم  رم  تسقطن  ییوگ  وت  رگو 

تسیناهرب هن  نیا  تسیسایق  هن  نزم  خنز  **** یهاوخ ار  توص  فرح و  یمه  قطن  هب  رگا 

تسینامسج ناهج  زن  ناج  مسجم و  اوه  **** اوه عرق  ود  نآ  تسناج و  �هجیتن  نیا  هک 

تسینابگس يوزرآ  رد  وت  رهش  ریما  **** شکلم رد  هک  یسک  اب  ینک  هچ  يربارب 

تسیناوید لاثم  دص  ارت  هچرا  يوید  هک  **** دسرن تربکت  نم  رب  ناوید  لغش  هب 

تسینانوی ياهلمع  لمع  ياج  هب  ارم  **** دش هچ  راگزور  داد  یلمع  رگا  ارت 

تسیناسآ تستذل و  نامه  دوجو  رد  هک  **** يرادنپ هچ  یمه  يدنارب  هک  یتوهش  هب 

تسیناحور ياهشیع  ارم  عون  هچ  زا  هک  **** میامنن تات  هدنز  يوشن  نم  حور  هب 

تسینان ارت  یلقع و  ارم  هک  ینک  طلغ  **** تسیکی ود  ره  وت  نم و  شیع  ییوگ  وت  رگو 

تسیناسنا سفن  یلوا و  تلع  ضیف  هب  **** ارم یگدنز و  تسیمیهب  حور  هب  ارت 

تسیناف ارت  یقاب و  ارم  کلم  کلم و  هک  **** يراب تدش  نیقی  متفگ  هک  لیلد  نیدب 

تسیناخشک يرغ و  رد  ام  همه  نیا  ياج  هچ  **** تسارت هک  مرک  نیا  يراد و  وت  هک  فرش  نیدب 
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تسیناملسمان هچ  نیا  سرتب  راگدرک  ز  **** ناناملسم رب  هزادنا  وت ز  ملظ  تشذگ 

تسیناریو هب  ناهج  يور  وت  دوجو  اب  هک  **** دانک رود  قلخ  يور  زا  وت  رش  يادخ 

تسین دص  رد  دص  مک  تفاسم  هب  ناشطسو  هک  هرامش 108 :

تسین دص  رد  دص  مک  تفاسم  هب  ناشطسو  هک  **** فرطراچ رد  ار  ناسارخ  تسرهش  راچ 

تسین دد  نیدنچ  هک  تسین  يدرخ  یب  ره  رب  **** دنراد مدرم  همه  شبارخ  رومعم و  هچرگ 

تسین دسب  برس و  یب  رهگ  رد و  ندعم  **** کین دب و  زا  دوبن  هراچ  ار  عماج  رصم 

رد تسیرهش  خلب 
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تسین درخب  یکی  شیحاون  رهش و  همه  رد  **** دونر شابوا و  هب  هدنکآ 

تسین دب  مه  يره  يواستم و  شلزه  دج و  **** ورد زیچ  همه  بیترت  هب  تسیرهش  ورم 

تسین دوخ  هنرگ  تسنامه و  تسیتشهب  رگ  **** يادخ کلم  رد  هک  روباشن  رهش  اذبح 

تسین باتفآ  دنلب  وت  نشور  يار  نوچ  هرامش 109 :

تسین باتفآ  دنلب  وت  نشور  يار  نوچ  **** تسین باحس  يدار  هب  وت  نوچ  هک  يرورس  يا 

تسین باتش  اجنیا  زا  نتفرب  ناش  هک  یموق  **** نامز نیا  مدنچ  ینت  دنا  هدیسر  نامهم 

تسین بات  هب  کشم  هتفکشون و  گربلگ  **** وا يوم  وچ  يور و  وچ  هک  یکدوک  میراد 

تسین بارش  ار  ام  هتشگ و  تسم  مین  وا  **** میا هدنامب  ناریح  همه  وا  باوخ  دنبرد 

تسین تعانص  رد  ریسکا و  رد  هک  هرامش 110 :

تسین تعانص  رد  ریسکا و  رد  هک  **** میلعت منک  ارت  ییایمیک 

تسین تعانق  زا  هب  ییایمیک  **** ملاع رد  هک  نیزگ  تعانق  ور 

تسین هلگ  یگدایپ  زا  ارم  هک  هرامش 111 :

تسین هلگ  یگدایپ  زا  ارم  هک  **** هوکنم ما  هدایپ  رگ  ارم  وت 

تسین هلگ  هلیوط و  دنب  ياپ  **** تسدوخ سفن  هب  نامسآ  شبنج 

تسین هلغشم  فال و  ياج  ارت  هک  **** نزم رخف  فال  وت  يراوس  رد 

تسین هلزلز  یعس  هب  زج  تکرح  **** هوک لصافم  رد  یهوک و  وچ  وت 

تسین هدوسرف  ناهج  زا  یعون  هب  وک  هرامش 112 :

تسین هدوسرف  ناهج  زا  یعون  هب  وک  **** نیمز يور  همه  رد  نت  کی  تسین 

تسین هدوسآ  صخش  چیه  هنامز  رد  **** راک چیه  یتیگ  هب  هصغ  یب  تسین 

تسین هدومیپ  یسک  رب  یتیگ  راک  **** شیپ دیآ ز  کنانچ  دیاب  یم  هدنر 
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تسین ینامداش  جنر و  ار  قلخ  هرامش 113 :

تسین ینامداش  جنر و  ار  قلخ  **** وا تدارا  یب  هک  ییادخ  هب 

تسین ینابتلق  ضحم  زا  زجب  **** ندرک نز  راگزور  نیردناک 

تسین یلدشوخ  ار  ناک  ایرد و  یمد  هرامش 114 :

تسین یلدشوخ  ار  ناک  ایرد و  یمد  **** شدوج خرچ  زک  یلع  نیدلا  ءاهب 

تسین یلحاس  یب  نیدب  وا  نکیلو  **** تسناماوت رضخا  رحب  اب  شلد 

تسین یلتمم  شماع  ماعنا  زا  هک  **** یبایب يزآ  �هدعم  ردان  هب 

تسین یلبقم  يایمیک  هب  نآ  زک  **** ور وا  لابقا  �هیاس  رد  ورب 

تسین یلصاح  یب  نیدب  رخآ  ناهج  **** درم نیا  لاثما  زک  تفگ  شدوسح 

تسین یلع  نیدلا  ءاهب  نوچمه  یکی  **** نارازه زا  کیل  یلب  اتفگ  مرک 

تشادنرب تماک  هب  الا  مکح  ماگ  هرامش 115 :

تشادنرب تماک  هب  الا  مکح  ماگ  **** ریپ خرچ  زگره  هک  يدرمناوج  يا 

تشادن ردنکسا  نامقل و  رطاخ  **** وت عبط  دراد  هچنآ  تیافک  زا 

تشادن رتوکین  نسح  رد  وزا  سک  **** نیمز يور  رد  هک  مراد  یتسود 

تشادن رواب  ملد  يو  زا  نخس  نیا  **** وت دزن  میاک  تفگ  یم  اهراب 

تشادن رز  ییوسط  هسیک  همه  رد  **** نیرتمک نکیلو  دمآ  نامز  نیا 

تشادن رمحا  �هداب  هجو  کیل  **** درک بیترت  نان  لقن و  یتشوگ و 

تشادن رگید  ییوت  نوچ  تواخس  رد  **** رهد هکنآ  يا  تسرف  مبان  �هداب 

تشادن رخ  یحج  هک  ناوخرب  لثم  نیو  **** رخب رگید  سک  زا  يرادن  رو 

تشاذگب اهراک  شدیاب و  دیر  هرامش 116 :
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تشاذگب اهراک  شدیاب و  دیر  **** تخس دریگب  یندیر  ارک  ره 

تشادن دوس  چیه  میدیرن  ات  **** میدرک یسب  تبرجت  ام  هکناز 

تشامگب نیرب  مه  زین  اهلقع  **** میدرک اهدنگ  میداد و  زیت 

تشرس دومن  ام  هب  جازم و  دومن  ام  هب  هرامش 117 :

تشرس دومن  ام  هب  جازم و  دومن  ام  هب  **** نید دیئوم  هش  دودوم  نتفر  ناهج ز 

تشونن دب  ياضق  زج  ورد  راگزور  هک  **** ناهج دیپس  هیس  داهن  تسیا  هدیرج 

تشهب هاگمزب  هب  تمایق  هاگمزرز  **** دندرک ناورسخ  شیپ  نیا  زا  هکنآ  زا  دوس  هچ 

تشخ نیلاب  تسدش  كاخ و  رتسب  تسدش  **** ورم ردنا  رجنس  هب  ات  ار  همه  تبقاع  وچ 

تشهن كاخ  دورف  زا  شانف  هک  نت  مادک  **** دربن خرچ  يارو  زا  شاضق  هک  ناج  مادک 

تشکن چیه  خیب  مخت و  نیا  زا  خرچ  واگ  هک  **** منیچ اجک  زا  یناسآ  هشوخ  هک  وگب 

تشرن چیه  دوپورات  نیا  زا  هرهز  كود  وچ  **** مشوپ اجک  زا  شیاسآ  �هماج  هک  وگب 

تشز هچ  بوخ و  هچ  هگمارآ  لزنم و  هزورود  **** ماقم يور  تسین  وچ  ار  اقب  نارفاسم 

تشونن رد  کلم  یطاسب ز  درخ  رهد  هک  **** داد يارجا  گرزب  ار  نید  رصان  يادخ 

تشون یمه  مهاوخب  زمر  هب  نآ  دادعا  هرامش 118 :

تشون یمه  مهاوخب  زمر  هب  نآ  دادعا  **** راگزور نامیکح  دنا  هداهن  یلکش 

تشرس وکن  نیا  نیبب  بعک  نیهم  شقن  **** خرچ نارتخا  ورد  لاس  هب  برع  نشج 

تشهب رد  قالط و  یفطصم و  نارای  **** شرع يادخ  زامن و  لمح و  عضو  داعیم 

تشونن دب  ياضق  زج  ورد  راگزور  هک  هرامش 119 :

تشونن دب  ياضق  زج  ورد  راگزور  هک  **** ناهج دیپس  هیس  داهن  تسیا  هدیرج 

تشرسب اهلاس  هکنآ  تفهن  هنامز  نازو  **** هایس بآ  درک  هریت  لگ  راثن  ناهج 
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تشهب لامج  ارت  ياقب  راهب  دهد  **** يرگ هوشع  قیرط  زا  دنچ  يزور  هنامز 

تشخ كاخ و ز  دنک ز  نیلاب  رتسب و  توم  هب  **** تسکش رمع  خاش  وچ  شنازخ  داب  کیلو 

تشذگرد ملاع  رجنس ز  نیمز  يور  ورسخ  هرامش 120 :

تشذگرد ملاع  رجنس ز  نیمز  يور  ورسخ  **** نامز رخف  رومان  نآ  ورم  رهش  رد  هگتشاچ 

تشه هس  دعب  زا  لوالا  عیبر  زا  هبنش  زور  **** ود هاجنپ و  دصناپ و  ترجه  خیرات  زا  هتفر 

تشگ شقنم  ناتسوب  ره  يور  هرامش 121 :

تشگ شقنم  ناتسوب  ره  يور  **** وا عیانص  زا  هک  ییادخ  هب 

تشگ شوخان  گرم  وچ  یناگدنز  **** وت تمدخ  قارف  رد  ارم  هک 

تشرسن نامسآ  نارود  تسد  هرامش 122 :

تشرسن نامسآ  نارود  تسد  **** وت وچ  كاخ  بآ و  زک  یگرزب  يا 

تشکن راگزور  ثارح  وت  وچ  **** لامک نیمز  رد  فطل  زا  یمخت 

تشبن راگزور  تشپ  رب  زاب  **** مرک هب  يرونا  يدرک ز  دای 

تشخ تبحص  بوچ و  تاقالم  هن  **** وت تمدخ  ییوت و  وا  ضرغ 

تشز هچ  بوخ و  هچ  وا  راوید  رد و  **** دوب یهاوخن  وت  هک  ییارس  رد 

تشنک وچ  ماوت  یب  هبعک  دوب  هک  **** تسوا �هناخ  هبعک  هک  ییادخ  هب 

تشهب زاب  تسخن  هللا  هیئور  **** هناخ یهگنآ  لوا  نابزیم 

تشگ تشد  يوس  هب  يدرک  هم  لاس و  هرامش 123 :

تشگ تشد  يوس  هب  يدرک  هم  لاس و  **** دوب هناوید  یکی  ير  دودح  رد 

تشد فرط  زا  رهش  بلق  رد  يدمآ  **** راب ود  کی  یلاس  هب  يد  زومت و  رد 

تشط هنیرز  نیزا  دعب  برق و  ریز  **** دوب هدامآ  ناتک  نانآ  يا  یتفگ 
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تشه تفه و  امرگ  هب  ناتک  يزوت و  **** راچ هس  امرس  رد  باجنس  مقاق و 

تشگ هچ  یگرب  یب  دوب  ار  ام  هچرو  **** دش هچ  دب  ییاون  اب  ار  امش  رگ 

تشذگ مه  ام  رب  تشذگب و  امش  رب  **** یتسین جنر  یتسه و  تحار 

تشهب يا ز  هضور  وچمه  وت  �همان  دیسر  هرامش 124 :

تشهب يا ز  هضور  وچمه  وت  �همان  دیسر  **** دمرت ترضح  نامیقم  يا ز  یجارس 

تشرن ثیدح  نآ  كود  زج  شعبط  تسد و  هک  **** هدرک وردنا  لوحنم  يرخف  ثیدح 

تشک دیان  واگ  هدام  زک  منادن  نیا  نم  **** رخآ ایح  یب  تسیدزد  ینعی  هچ  ضرغ 

تشنک هب  يرفاک  چیه  دنکن  وا  رکذ  هک  **** ینار وا  رکذ  هچ  ردنا  نخس  �هبعک  هب 

تشونن سک  ود  دوخ  رهش  همه  هب  وا  گنن  ز  **** رضحم نیا  رد  دوخ  یهاوگ  هک  شیهاوگ 

تشهبیدرا نیرتهب  ار  لما  غاب  تفک  يا  هرامش 125 :

تشهبیدرا نیرتهب  ار  لما  غاب  تفک  يا  **** يرورس رهپس  نیدلادیدس  لصفم  مرکم 

تشنک زا  هبعک  كاخ و  زا  خرچ  هام و  زا  باتفاک  **** رصع يانبا  تبترم ز  يور  نوزفا ز  نانچنآ 

تشبن یم  نودرگ  قاروا  رب  وت  لابقا  رکذ  **** راگن يدرک  یمه  مدآ  تروص  تردق  تسد 

تشرس یم  مدآ  كاخ  یلویه  شخب  روص  نوچ  **** دومن یم  برقت  وت  رکذ  هب  مدآ  دوخ  هک  هن 

تشز تسین  نامیرک  نوچ  شدزن  هب  تجاح  ندرب  **** ار هدنب  نم  نوچ  هصاخ  ترورض  تقو  ارورس 

تشه درز  ندرک  هلبق  ارناک  تسنآ  ملد  رد  **** نیمز رد  دشورف  نوراق  اب  هچنآ  مرادن  نوچ 

تشکن يدازآ  مخت  زج  وا  هک  تدار  فک  زا  **** ماوت رما  �هدنب  نوچ  ارم  یتقو  نینچ  رد 

تشهب زا  درک  نورب  ار  مدآ  هک  مزیرگنب  ناز  **** صالخ دب  وز  ار  لیعمسا  هچنآ  دشابن  رگ 

تفاکش يوم  رعش  هب  معبط  هچرگ  هرامش 126 :

تفاکش يوم  رعش  هب  معبط  هچرگ  **** تفگ مهاوخن  لزغ  حدم و  زین 
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تفای نامرف  دوب  حودمم  کناو  **** تسدش ریپ  دوب  قوشعم  کناک 

تفس مهاوخ  وت  تحدم  رهوگ  هرامش 127 :

تفس مهاوخ  وت  تحدم  رهوگ  **** میزب ات  عبط  ساملا  هب  نم 

تفگ مهاوخ  تانث  زج  را  هللااب  **** یهدن رگ  یهد و  رگ  اطع  وت 

تفس ناوتن  لقع  ساملا  هب  زج  هرامش 128 :

تفس ناوتن  لقع  ساملا  هب  زج  **** ارت يانث  رهوگ  اورسخ 

تفهنب وت  يار  مرش  زا  يور  **** بورغ باجح  رد  دیشروخ  وچ  يد 

تفشآ ناحتما  رب  یلاع  يار  **** متفگ یم  زاب  هتفگ  زا  یتیب 

تفرب وت  تبیه  بوراج  هب  ناج  **** غامد نحص  تشاد  لقع  را  يدرگ 

تفخب زجع  فالخ  ردنا  مرخ  **** دنامب مرش  باجح  ردنا  مقطن 

تفکشن لگ  ههیدب  غاب  هب  ات  **** داهن راخ  ههیدب  رب  متریح 

تفهن هن  نخس  نیا  تسراکشآ  **** يدرخ یب  ریگم و  یتسم  رذع 

؟ تفگ دناوت  انث  ار  ییوت  نوچ  **** ینم وچ  هدب  نم  فاصنا  وت  دوخ 

تفج ناتسم  غامد  اب  دوش  هک  **** تسرتفیرش نآ  زا  قحلا  لقع 

تفر باوصان  نیا  متفر و  تفگن  تفر و  هرامش 129 :

تفر باوصان  نیا  متفر و  تفگن  تفر و  **** نالف نآ  هک  دیئوم  باهش  لجا  یتفگ 

تفر بارخ  وک  نآ  دیوگ  هنوگچ  متفر  **** تسم هناخ  هب  نوچ  دش  وت  میعن  �هداب  زا 

تفرب وت  نماد  فطع  نیمز  رگ  هرامش 130 :

تفرب وت  نماد  فطع  نیمز  رگ  **** یکاخ رتزیزع  مناج  يا ز 

تفگ دناد  هک  ندمآ  نیا  رذع  **** تساوخ درای  هک  ندمآ  زاب  وت  زا 
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تفگ یمه  تمدخ  يروناک  شیوگب  هرامش 131 :

تفگ یمه  تمدخ  يروناک  شیوگب  **** ینیب وچ  ار  قفوم  نیدلا  یفص 

تفز یگجاوخ  هاگ  هب  يا  تفگ  یمه  **** دار یکدوک  تقو  هب  يا  تفگ  یمه 

تفس یمه  يرد  وت  فصو  رد  وگب  **** درک یم  هچ  وک  دسرپب  نم  زا  رگا 

تفج ار  هزوریپ  دبنگ  دمآ  هک  **** دوب رد  هزوریپ  �هرجح  فصو  هب 

تفهنن هرذ  ممشچ  بش ز  داوس  **** شرون مدوب ز  وردنا  تفگ  بش  هب 

تفکشن رشح  زور  هب  ات  يراهب  **** ار نیمز  شنسح  زک  درک  یم  ولغ 

تفر یم  شرف  شفلز  بات  زا  ابص  **** تسش یم  نحص  شمشچ  بآ  زا  باحس 

تفشآرب شتآ  نوچ  تسین  مزیه  هک  **** شمالغ دماک  يرونا  دوب  نیرد 

تفس دنز  شزنط  کلف  مراچ  رب  هک  **** مدرم تشگنا  راهچ  زا  تفگ  ارم 

تفخ یمه  لگ  رد  رخ  وچ  یناتسمز  **** مزیه ود  يراورخ  ياعدتسا  هب 

تناقلخ ود  نآ  متفگ  هچ  تفگ  هرامش 132 :

تناقلخ ود  نآ  متفگ  هچ  تفگ  **** حالص هجاوخ  تسین  وت  نآ  متفگ 

تنامرف تسذفان  ودب  رگ  **** کنآ یپ  زا  متفگ  تسین  نوچ  تفگ 

تنابیرگ زا  رس  ینابتلق  **** زور ره  دنز  رب  هک  يراذگ  نوچ 

توبکنع ار  سگم  نوچ  مگرم  هتسب  دریگن  ای  هرامش 133 :

توبکنع ار  سگم  نوچ  مگرم  هتسب  دریگن  ای  **** دنک نوزفا  رهپس  رگ  مرمع  يزور ز  اورسخ 

توح ياپ  ات  لمح  رفص  زا  میرم  حیسم  نوچ  **** تتحاس مزاس  رکش  هاگ  هدجس  مناوت  رگ 

توق هزور  کی  یپ  زا  ار  اهزور  نیا  یکیره  **** وت هاگرد  رب  درک  مرای  فرص  ییوگ  هچ  سپ 

تومیال یح  هاگرد  �هدس  فاکتعا  **** مانیال یح  درک  درای  هک  یناد  ار  تخب 
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تومس تافالتخا  دراد  هتشگرس  ار  درم  **** يوتسم دیاب  تمس  کی  ار  دوصقم  بلاط 

تونق اب  یفینح  رتو  نوچ  ربص  اب  ناماوت  **** اذغ زا  عون  کی  هب  عناق  ما  هلیپ  مرک  وچ  نم 

توت گرب  اب  دش  فلالا  جیسن  کمرک  �هلضف  **** تسدش ینعم  نیا  زا  دحولا  جیسن  معبط  �هلضف 

توکس کلم  تددرگ  ملسم  نادرم  نوچ  هک  وب  **** شاب شوماخ  ینز  یک  ات  نخس  فال  يرونا 

توص دسرب  تشوگ  هب  تاومس  لها  زک  هرامش 134 :

توص دسرب  تشوگ  هب  تاومس  لها  زک  **** ییاج هب  تیدنلب  تسدیسر  هجاوخ  يا 

توملا کلم  دریمب  ینامب و  هدنز  وت  **** يزارد هب  دشاب  وت  دق  نوچ  وت  رمع  رگ 

تونق ینعم  رد  رتو  يارتو  هب  نوچ  هرامش 135 :

تونق ینعم  رد  رتو  يارتو  هب  نوچ  **** نخس زاجعا  صوصخم  وت  هب  يا 

تومسلاریخ لک  نارود  رد  هتشگ  **** ار خرچ  دوعس  تهاگرد  تمس 

توت گرب  دنک ز  سلطا  راگزور  **** ناصقان لامک  رد  يراگزور 

توح جرب  اتفآ و  صرق  وچ  وت  **** ریدغ توح  نزرا و  صرق  وچ  ام 

توق هب  ام  یلضف  هب  وزاب  يوق  وت  **** تسین وت  غرمیس  درم  ام  �هوعص 

توبکعنلا جیسن  ام  مظن  تسیچ  **** وت دحولا  جیسن  نوچ  مظن  شیپ 

تورک یب  یبسق  یثغ و  نیمس  یب  **** تسین تایبا  نیا  فیلات  رد  هچرگ 

توکسلا تستوکسلا  اجنیا  قیال  **** دنبم نیا  باوج  رد  یلاع  يار 

تومیال یح  ظفح  ردنا  يداب  **** مانیال یح  وت  تخب  قح  هب  يا 

فرح ج

جنس هثداح  کلف  نازیم  وچ  هتسویپ  تسه  هرامش 136 :

جنس هثداح  کلف  نازیم  وچ  هتسویپ  تسه  **** درخ رایعم  هب  هک  تعیفر  يار  ابحاص 
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جنرطش طاسب  درک  ناهج  مظن  یپ  زا  **** روما عطن  رب  وچ  ریبدت  یجنرطش  شیپ 

جنر یب  دناشن  تام  هش  رد  رب  ار  هنتف  **** ریبدت رد  دنک  حرط  یخر  بسا و  ار  خرچ 

جنگ رس  رب  نانک  صقر  عمط  وت  تسد  يا ز  **** يزای جرفت  جنرطش  هب  تسد  نوچ  زاب 

جنپس هب  هدایپ  نیزرف و  �هناخ  اهراب  **** تسا هدتس  ترورض  تقو  رد  هک  جنرطش  هاش 

جنپ تبون  دنک  لیپ  اب  هکرعم  نآ  رد  مه  **** وا رس  رب  دوب  تسد  ارت  هک  دنیبب  نوچ 

فرح ح

حوتف حوبص  کی  هزات  ارم  تشگن  وزک  هرامش 137 :

حوتف حوبص  کی  هزات  ارم  تشگن  وزک  **** متفگ وت  فصو  معط  رکش  حدم  رازه 

حوبص وا ز  قوبغ  ددرگن  هتسسگ  یمه  **** ورین دهن  ار  كات  نت  ود  هک  مردارب 

حودمم دص  هب ز  حودمم  ود  هک  مدش  نیقی  **** حودمم دص  هب ز  كات  نت  ود  هک  دش  تسرد 

حودمم رب  تلص  دیما  هب  هرامش 138 :

حودمم رب  تلص  دیما  هب  **** درب رعش  هکره  رصع  نیردنا 

حورجم شلد  مغ  جنر  زا  ددرگ  **** هنرو شدیایب  تلآ  راچ 

حون یناگدنز  بویا و  ربص  **** نوراق تمعن  رضخ و  شناد 

فرح خ

خف دنکفا  شندرگ  رد  کلف  شبنج  هر  زا  هرامش 139 :

خف دنکفا  شندرگ  رد  کلف  شبنج  هر  زا  **** دیشک ندرگ  تتمدخ  زک  ره  هک  يدنوادخ  يا 

خنز نم  هب ;  میاد  ار  تناشیدنادب  مه  **** طاشن وت  يور  هب  میاد  ار  تناهاوخ  وکن  مه 

خی بآ  زومت و  درتسگ و  هردص  ناریزح  زا  **** رهپس شارف  هک  نونکا  ار  قافآ  تحاس 

خسو دیوش  ورف  هم  راذع  زا  يوخ  تدح  **** باتفآ رون  ریثات  زا  لوا  رهپس  رب 
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خش هب  ایرد  ششوج  زا  دنتف  نوریب  نایهام  **** خاش هب  امرگ  تدش  زا  دنشکرد  رس  اهویم 

خلم ياپ  نوچ  قلح  رد  سفن  ددرگ  ار  ریط  **** فشک تشپ  نوچ  ماک  رد  نابز  ددرگ  ار  شحو 

خی هک  ینعی  نم  هب  دراد  یتبسن  ناک  یکی  زج  **** تسین هک  ین  يدرس  چیه  متخب  امرگ ز  نینچ  رد 

فرح د

داب تابث  ار  شمدق  وت  یهن  رما و  رب  هرامش 140 :

داب تابث  ار  شمدق  وت  یهن  رما و  رب  **** وت هب  مدق  تباث  هدش  هشداپ  کلم  يا 

داب تالص  مایص و  يادا  زا  رت  بجاو  **** تتعاط نید  ناهج  كولم  تمذ  رد 

داب تابن  ياج  هب  هتسر  هایگ  مدرم  **** تتمدخ صرح  زا  تکلمم  نیمز  ردناو 

داب تانب  لاله و  خیم  لعن و  ياج  رب  **** هاگتسد درگ  ارت  هاگراب  لاعن 

داب تافر  میمر و  كاخ  لام  ياپ  زا  **** تسین زغم  وت  رهم  هکره ز  ناوختسا  رد 

داب تاثداح  �هژیان  دور ز  را  بآ  **** شیگنشت دیآ ز  بل  هب  ناج  وچ  رگج  رب  سب 

داب تارف  نوچ  وزا  شلین  وچ  �هراسخر  **** تسنشور کشا  وت  نمشد  ياهبآ  زا 

داب تاجن  میسن  افش و  �همان  اب  **** دنک رذگ  تضرع  هب  هک  هضراع  داب  ره 

داب تایح  بآ  تکرابم  تبرش  نیا  **** وت رضخ  یناث و  ردنکس  اشداپ  يا 

داب دابآ  رارقلاراد  نوچ  لابقا  زا  میاد  هرامش 141 :

داب دابآ  رارقلاراد  نوچ  لابقا  زا  میاد  **** رارقلاراد یمرخ  زا  وت  زع  رقم  يا 

داب داینب  نیمز  فقس و  کلف  دوخ  داهن  رد  **** تسا هدش  تطسب  نیمز  ردق و  کلف  وت  زک  ناکم  نآ 

داب دازآ  تاثداح  دنب  تناج ز  نادواج  **** ورد نک  یلوزن  يدازآ  يور  زا  يا  هتفگ 

داب داش  عبط  یفاص و  لد  تهاگ  یب  هاگ و  **** هاگهاگ نادرگ  داش  ار  ام  عبط  یتفگ  هکناو 

داب داتسا  وت  درگاش  نیرتمک  ار  نامشآ  **** نامسآ رب  يا  هدرب  تبوذع  زا  رعش  �هیاپ 
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داب داب  فک  رد  كاخ و  تعبط  ریوشت  زا  رس  رب  **** تشهب داب  زا  تبسن  دراد  هک  ار  ترهش  داب 

داب دای  تناگدنب  زا  ماع  تیدنوادخ  يا  **** وت صاخ  ناگدنب  زا  ناگدنب  نیرتمک 

داب ناراب  ربا و  وت  دوج  تسد  هرامش 142 :

داب ناراب  ربا و  وت  دوج  تسد  **** مرک دوج و  ناهج  يا  نید  دجم 

داب ناراهب  رد  غاب  خر  نوچ  **** وت توارط  زا  ملاع  تحاس 

داب ناراذعلگ  مشچ  بل و  هب  **** تبل ياه  هسوب  مشچ و  رظن 

داب ناراوگ  شوخ  رمع  همه  نوچ  **** تزورما راوگشوخ  تبرش 

داب ینادواج  تیناگدنز  هرامش 143 :

داب ینادواج  تیناگدنز  **** وت یناگدنز  عرف  نامز  يا 

داب ینامداش  هب  ترمع  همه  **** وت تبحص  هب  نامداش  ناهج  يو 

داب ینامسآ  ياهاضق  نوچ  **** نامز نیمز و  رب  وت  یهن  رما و 

داب یناث  يانب  شتشهب  هک  **** تیلاع ترضح  ماب  رد و  رب 

داب ینابساپ  يراد و  هدرپ  **** ردق اضق و  تمدخ  بش  زور و 

داب ینانع  مه  یباکر و  مه  **** ارت ماود  بکرم  کلف  اب 

داب یناگدنز  بآ  تتبرش  **** داد شناد و  هب  يردنکسا  رضخ و 

داب یناوتان  وت  جازم  اب  **** ار یناوتان  اناوت و  وت 

داب یناوج  ارت  تخب  هاج و  **** ریپ �هنامز  دسر  نایاپ  هب  ات 

داب یناور  نینچمه  شمیاد  **** ناور هنامز  رب  تنامرف  تسه 

داب یناهج  نآ  یناهج و  نیا  **** تفرش تلود و  لابقا و  کلم و 

داش ناسارخ  ورسخ  يا  نک  هداب  طاشن  هرامش 144 :
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داش ناسارخ  ورسخ  يا  نک  هداب  طاشن  **** داد نالتخ  حتف  رابخا  دمآ و  رشبم 

داب ناتسب  غاب و  هب  تحتف  �هدژم  درب  وچ  **** نانز هرعن  غرم  تشگ و  نانک  صقر  تخرد 

داد نآ  یتساوخ  هچره  وزک  لیلد  نادب  **** دهدب نآ  تادخ  یهاوخب  چره  هک  ییوت 

دای نافوط  زور  ناکرا ز  مجنا و  دننک  **** دزیگنارب نوخ  لیس  نوچ  وت  غیت  هک  ییوت 

داد نابایب  هشیب و  رد  وهآ  نزوگ و  **** دنناتسب زوی  ریش و  زا  وت  لدع  نوع  هب 

دار ناسین  ربا  تست  فک  باب  حتف  ز  **** رپ ایرد  تسد  تست  رد  زیر  گنس  ز 

داز نالذخ  يارب  تنحم  ردام  رگم ز  **** سک دباین  رت  لوذخم  وت  مصخ  ناهج ز 

داب نادزی  وت  رصان  یهن  يور  هچره  هب  **** يار تیار و  ینک ز  یم  نید  ترصن  هکنانچ 

داهن بش  زور و  يازجا  رب  هیکت  هرامش 145 :

داهن بش  زور و  يازجا  رب  هیکت  **** ار هام  لاس و  هک  يدنوادخ  نآ 

داهن بلطم  ءاشنم و  عرف و  لصا و  **** هدزیس ار  ناهج  دیلاوم  رم 

داهن بآ  ار  نایولع  هن  نآ  مان  **** درک مان  ما  نآ  زا  ار  یلفس  راچ 

داهن برشم  معطم و  ناش  ناکم  کی  **** درک عمج  یلیخب  ملاع  زا  هچره 

داهن بشخن  وا  مان  ترطف  زور  **** ار هناخ  کسمم  دابآ  لیخب  نآ 

داب عفتنمان  ناهج  رد  دوجو  هرامش 146 :

داب عفتنمان  ناهج  رد  شدوجو  **** هشیمه دزیخ  عمط  زا  تلذم 

داب عمط  رب  ینکر  ياهتنعل  هک  **** يدرز درم  يور  هب  درآ  عمط 

داب تحور  مسق  حار  زا  تحار  هرامش 147 :

داب تحور  مسق  حار  زا  تحار  **** وت هب  هزات  کلم  نیحایر  يا 

داب تحوتف  دصاق  مدق  **** امیپ ناهج  ترکف  رپهش 
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داب تحون  رمع  یناگدنز و  **** کلف هدرک  هحون  هنتف  رب  وت  زا 

داب تحوصن  �هبوت  عنام  **** هداب تبغر  قشع و  تبسن 

داب تحوبص  اب  حبص  ره  راک  **** حوبص زاسراک  حار  دوب  ات 

داهن يراکوکن  لصا  ارت  كاپ  رهوگ  هرامش 148 :

داهن يراکوکن  لصا  ارت  كاپ  رهوگ  **** يادخ ینعی  ناهج  يانب  هک  يدنوادخ  يا 

داهن يراوشدب  شکاخ  رب  ياپ  مه  لک  لقع  **** دیشکرب نوچ  ارت  هاج  تحاس  ناتسآ 

داهن يرادیب  وت  تخب  �هدید  رد  اضق  نوچ  **** تخودب یتیگ  زا  هدید  يرورض  باوخ  ار  هنتف 

داهن يراذآ  ربا  زگره  كاخ  رد  را  هللااب  **** کنانچ نت  رد  ارم  یتسداهن  وت  تایح  يد 

داهن يرابج  يدنوادخ و  مشچ  �همرس  **** رهپس ار  شکاخ  هک  مهاوخ  نوچ  مادقا  نآ  رذع 

داهن يرازیب  غاد  ربکت  رب  فلکت  یب  **** تلماش قلخ  هک  تریس  یفطصم  يا  شاب  داش 

داهن يراصنا  بویاوب  لسن  رد  یفطصم  **** کنانچ یتسداهن  یقرع  نم  ضرع  رد  فرش  زا 

داهن هدید  ود  رب  دیسوبب و  درک و  مایق  هرامش 149 :

داهن هدید  ود  رب  دیسوبب و  درک و  مایق  **** دیسر هدنب  هب  نوچ  روتسد  یلاع  لاثم 

داشگب وا  رکذ  دنوادخ و  رکش  هب  نابز  **** رکش �هدجس  درک  وچ  ار  لجوزع  يادخ 

داب وت  ذافن  زا  ریاس  یهز  تفگ  تفگ  هچ  **** كاخ وت  راقو  زا  نکاس  یهز  تفگ  تفگ  هچ 

داهرف ناهج  دش و  نیریش  وت  دهع  هک  رگم  **** ناهج تست  ياقب  دهع  قشاع  هک  ییوت 

ذافن يور  ینک ز  رضاح  یهاوخب  رگا  **** ار ادرف  يد و  زورما  رد  رب  هک  ییوت 

داینب ار  هنامز  نآ  دنک  رهپس  نم  هن  **** وا تمدخ  هک  يا  هدناوخ  هش  تمدخ  هب  ارم 

دابآ وزا  دندش  یبارخ  روفو  زا  سپ  **** نید تلود و  نصح  هکنآ  نید  تلود و  دامع 

داز شنانس  �هلعش  ملع و  �هیاس  ز  **** رفظ حتف و  هک  هش  زوریف  رفظم  هش 
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دازآ نسوس  ورس و  دنک  شیگدنب  هک  **** یهش یگدنب  وچ  دشاب  تلود  مادک 

داب هش  �هدنب  هدنب  نم  وچ  هدنب  رازه  **** دنهاش �هدنب  دازآ  نسوس  ورس و  وچ 

داش تلود  یلد ز  ژوک و  تمدخ  هب  ینت  **** يوق يار  تسرد و  مزع  تعاط و  عمس و  هب 

زا جیو  تسزومت  رهش  طک ز  هک  **** مدش هناور  بجر  زا  مهدزای  زور  هب 
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دادرم

دار دشاب  رمع  ياطع  اب  هراتس  رگو  **** مار دشاب  مزع  مامت  اب  هنامز  رگا 

دای نوحیج  بآ  نابایب و  درواین ز  **** تکرح رد  داب  هکناز  مور  داب  لکش  هب 

داتسا ار  داب  دوب  وا  تضایر  هگ  **** وا ضیار  هک  یبکرم  نآ  مشک  نار  ریز  وچ 

دایرف دروآرب  منارگ  باکر  زا  هک  **** مریگ ورف  نانچ  نوحیج  تلوص  نانع 

داد بقارم  مه  تسنید و  یبرم  مه  هک  **** میآ دورف  يورسخ  رد  هب  مرذگب  وچ 

دابق لثم  کلم  هب  نودیرف  نیرق  رف  هب  **** میلک هبش  مزع  هب  نامیلس  رای  رما  هب 

داد وا  تلود  خرچ  زا  نم  تخب  داد  هک  **** مناتسب داد  تخب  زا  شتلود  نوع  هب 

داتفا رامش  رد  هچره  دهدن  یقنور  هک  **** دیآ رامش  رد  هک  نادنچ  هن  داب  شاقب 

دتسرف رجنس  هاش  ودب  تبینج  هرامش 150 :

دتسرف رجنس  هاش  ودب  تبینج  **** ار ینم  نوچ  دهد  يرای  تخب  رگا 

دتسرف رخ  نینچ  ار  ناتسود  وا  هک  **** هللارفغتسا رخ  ياپ  ود  تسد و  ود 

داد کلف  زا  مولظم  چیه  دباین  هرامش 151 :

داد کلف  زا  مولظم  چیه  دباین  **** دریگ ملظ  رسارس  ملاع  رگا 

داب کلف  رب  موجن و  رب  تنعل  هک  **** ناد کلف  زا  موجن و  زا  ملظ  همه 

دتفا زان  میعن و  رد  دبا  هب  ات  زاین  هرامش 152 :

دتفا زان  میعن و  رد  دبا  هب  ات  زاین  **** وت رطاخ  تافتلا  زک  یمیرک  نآ  وت 

دتفا زارد  �هشیدنا  رد  لاس  رازه  **** درآ تسد  هب  ییینعم  ان  وت  يازس  درخ 

دتفا زاین  نآ  حالصا  هب  هک  دتف  نانچ  **** ینیب مرک  رد  وت  حیدم  تیب  تسیب  هب 

دتفا زارف  هگ  راک و  دتف  بیشن  یهگ  **** نوک ملاع  يارس  ردنا  هک  رادم  بجع 
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دتفا زاب  هتخپ  مین  الثم  يا  هفیطل  **** نخس تخرد  زا  هک  دشاب  وت  حدم  صرح  ز 

درآ دیدپ  یمه  نشور  زور  هرامش 153 :

درآ دیدپ  یمه  نشور  زور  **** هریت بش  زا  هک  ییادخ  هب 

دراگنب باتفآ  تروص  **** ماف هنیآ  طاسب  رب  ملق  یب 

دراب یم  هدید  ترسح ز  بآ  **** لد شتآ  يرونا ز  تمغ  زک 

درارب گناب  دوش  وت  صاخ  هن  هچره  زا  هرامش 154 :

درارب گناب  دوش  وت  صاخ  هن  هچره  زا  **** تنازخ قودنص  �هیح  ناهج  هاش  يا 

درازگب اهعمط  قح  دنز و  کبند  **** تمسق ضرعم  رد  وت  لام  دتف  هک  اجناو 

دراذگ هبج  ارت  هیح  نآ  رگ  هک  اقح  **** شلدع نزوس  یهدن  رگ  رگد  هامکی 

درآ ياجب  یگدنب  رد  هکره  هرامش 155 :

درآ ياجب  یگدنب  رد  هکره  **** تقو هب  تقو  هاشداپ  تعاط 

درآ يادخ  تمحر  �هیاس  **** ورب يادخ  �هیاس  تمحر 

درآ يامه  �هیاس  اب  تخب  **** ار شرتچ  هک  اشداپ  نآ  هصاخ 

درآ يار  هر  دس  يوس  رگا  هک  **** نید تلود و  لالج  یلعارتس 

درآ يارس  رد  رب  یتبون  **** شیور باکر  یپ  زا  لیئربج 

درآ ياشگ  هرگ  دص  وا  کلک  **** روما تالکشم  لح  رد  هکنآ 

درآ يابرهک  ياهیتمدخ  **** شفاصنا عانطصا  اب  هاک 

درآ يار  تسد  ریز  نامز  ره  **** ار مزلم  ياضق  شمکح  زور 

درآ ياه  ياه  هب  ياهیرگ  **** ار ناسین  باحس  شتسد  کشر 

درآ ياپ  هب  یگدننیب  رود  **** ددنب قتت  شتمصع  نوچ  هکنآ 
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درآ يابق  دمر  زا  نامسآ  **** شتیصاخ ار ز  هدید  مدرم 

درآ ياپ  هتسکش  تسد و  هتسب  **** ریدقت شترضح  يوس  ار  داب 

درآ يارس  نخس  نسوس  گرب  **** وا تحدم  صرح  یمان ز  سفن 

درآ يان  نحل  دواد  هب  سک  **** سیقلب ار  دهع  نامیلس  يا 

درآ ياپ  راگزور  همه  اب  **** نخس دربتسد  هب  هچرگ  هدنب 

درآ يا  هدزمغ  ياهانث  ات  **** وک ییافطصم  ناسح  عبط 

درآ ياخژاژ  نایط  هچره  **** دوشن یفطصم  لوبقم  هکناز 

درآ يادگ  نیا  هچره  نک  دای  **** خلم ياپ  روم و  نامیلس و  زا 

درآ ياز  تابن  كاخ  هچره  **** نامز تانب  �هداز  دوب  ات 

درآ ياسکشم  ياسرف  گنر  **** راهب لدع  وچ  يد  زوج  ار  داب 

درآ يازگ  نانس  ياهحمر  **** یمزر یب  هتفکشان  �هلال 

درآ يامن  ناهج  ياهماج  **** یمزب یب  هتفکشون  سگرن 

درآ يازفناج  ياهددم  هک  **** اداب ییقرت  ردنا  تهاج 

درآ يازگناج  ياهللخ  هک  **** اداب یعجارت  ردنا  تمصخ 

درآ یم  دنپس  حتف و  شتآ  تخب  وچ  هرامش 156 :

درآ یم  دنپس  حتف و  شتآ  تخب  وچ  **** كاب هچ  کلم  مخز  مشچ  زا  ارناگیادخ 

دراب یمه  وت  ماعنا  ربا ز  زونه  **** دبات یمه  وت  دییات  هام ز  زونه 

دراک نادواج  لابقا  هک  کلم  لاهن  **** دوش کشخ  هنوگچ  ثداوح  لاسکشخ  ز 

دراخ یم  وت  تعاط  لبق  زا  شماک  هک  **** سب هنامز و  رس  دهاوخ  وت  مکح  ماگل 

دراگنا مک  ناهج  یلاؤس  هب  وا  دوج  هک  **** تسا هجرد  نیرد  وت  مالعا  تمه  هچرگا 
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درای یمن  ناهج  دناوتن  یم  هنامز  **** قیرط چیه  هب  ندش  نوریب  وت  مکح  دنب  ز 

ینیبب دوز  رید  هن 
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دراپسب هنوگچ  تتسد  هب  مکح  مامز  **** کلم رگید  راب  هک 

درازگن راگدرک  زج  وت  رذع  ماو  هک  **** لوبق شاهدرک  رذع  نکم  راگزور  ز 

درامگن هک  مقثاو  يرگد  وت  ياجب  **** تشامگن اضق  زا  ملاع  رب  وچ  يادخ  ارت 

درامشب هراتس  سپ  نآ  زا  نشور  زور  هب  **** ناهج هک  ناهج  وت  کلم  زج  يزور  دابم 

درازاین مه  يوم  کلف  وت  رس  رب  هک  **** راشفا ياپ  راو  هنادرم  یتسه  هک  نیا  رد 

دراشفب ياپ  ربص  رب  هثداح  درم  وچ  **** دیاشگب دوز  لاح  همه  هب  جرف  رد 

درادنپ وت  دساح  یمه  هکنآ  تساطخ  **** تسا سپ  زاب  کلم  تاماقم  زونه  ارت 

دراگنب هیاس  دیشروخ  وت  لثم  هک  ییوت  **** نادزی �هیاس  یکولم و  باتفآ  وت 

دراذگنب نینچ  ار  دوخ  �هیاس  يادخ  **** زونه تسین  بورغ  ار  کلف  باتفآ  وچ 

دراسگب کلم  ياهمغ  هک  دنا  هتفرگ  **** یلاف ناربعم  ورسخ  �هدنب  باوخ  ز 

درآ یم  دای  هعطق  نیمه  هدیصق  نازو  **** دناوخ يرعش  تخت  شیپ  رد  هک  دید  باوخ  هب 

دراد ارت  ناهج  رد  يرونا  هرامش 157 :

دراد ارت  ناهج  رد  يرونا  **** وت مراکم  زا  رپ  یناهج  يا 

درآ یمه  تتمحز  نامز  ره  **** وت تمحر  هب  دوب  لد  يوق  نوچ 

درادنپن یم  راوخ  نتشیوخ  **** زیزع وت  رب  تسین  هچرگ  دنکچ 

دراذگنب ششماخ  تمرک  **** دنزن مد  وت  اب  هک  دشوک  هکسب 

درامشن رامش  ناز  ار  هدنب  **** کیلو تسیرعاش  طرش  یمربم 

درازگب مکح  فاصنا  هب  هک  **** تسیمکح تنیابم  نیا  کنیا 

دراخ یم  ياپ  تشپ  ار  همه  **** دیاخ یم  تسد  تشپ  وا  هکنیا 

درازایب یمه  مخلت  شیع  **** منک زارد  نوچ  هصق  منک  هچ 
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دراب یمه  مغ  كاخ  مرس  رب  **** داب هک  تسرف  مشتآ  نوچ  بآ 

دراشفین رد  هروغ  ممغ  ات  **** دنک یعس  كوب  روگنا  بآ 

دراد روذعم  ارم  تفطل  رگم  هرامش 158 :

دراد روذعم  ارم  تفطل  رگم  **** مدرک ریصقت  تتمدخ  رد  رگا 

دراد رود  ینارگ  نامودخم  ز  **** مدره هک  دشاب  یسک  نآ  رتهب  هک 

دراد کمس  ردنا  خیب  وچ  دزای  کلف  رب  رس  یلب  هرامش 159 :

دراد کمس  ردنا  خیب  وچ  دزای  کلف  رب  رس  یلب  **** دراد کلف  رب  رس  مجع  هاش  تلود  تخرد 

دراد کبصاخ  زیت  ریشمش  �همشچ  بآ  هک  **** ار یخیب  یخاش و  دزس  یصاوغ  يزارفارس و 

دراد كزی  ترصن  زا  یهنم و  رفظ  ار  شهاپس  **** یطوط هش  ناشیدنادب  رهق  رد  هک  يرادهپس 

دراد کسخ  میاد  وا  ناکیپ  زا  هدید  ردنا  وچ  **** زگره نید  زع  زعدید  دناوت  یک  فلاخم 

دراد کمن  عبط  نآ  بآ و  دربتسد  نیا  رگم  **** دمآ زادگ  نمشد  وا  زیگنا  حتف  غیت  لایخ 

دراد كرتشم  وا  فک  اب  دراد  چنآ  ناک  رگم  **** دزاس رگد  رشح  نامز  ره  ناک  یششخب  رهب  ز 

دراد کلف  زا  شیب  رنه  ورسخ  تمدخ  ردنا  هک  **** ربمه کلف  اب  تلود  زع و  ردنا  شاداب  اقب 

درب ناوتن  لدع  يوب  یمه  هک  هرامش 160 :

درب ناوتن  لدع  يوب  یمه  هک  **** تفرگب نانچ  ناهج  رسکی  روج 

درخ هن  تسیلعاف  هک  مسانش  یم  **** تسار هثداح  سفن  هک  یگرزب  زو 

درپسب نارباج  روج  هر  هک  **** ما هتخانش  رگد  قیرط  زو 

درتسب ارچ  نارگید  �هتخت  **** درکب وچ  وا  هکنیا  زیچ  کی  دنام 

درد یضعب  هک  هب  فاص  همه  هن  **** تسوپ یتخل  هک  هب  زغم  همه  هن 

درب دز و  شدیابب  یهالک  نوچ  **** یهن تخب  قافتا و  رب  وت  رو 
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درک زا  تسا  مک  ارجام  نیا  رد  هن  **** دنکن مک  راک  زاغآ  لقع 

درمش کلم  کیرش  ار  نتشیوخ  **** تسبرب نتشیوخ  هب  یمسق  هکناو 

درشفن مدق  مه  میلست  تقو  **** دیشکب نوچ  ارچ و  زا  تسد  هکناو 

درپس وید  هب  نانع  دیابن  ات  **** راک لصاح  تسیچ  هک  یناد  هجاوخ 

درم دیابب  یمه  ریحتم  **** تسیز دیابب  یمه  رکفتم 

درب ود  زا  شهلک  دیاین  هک  ره  هرامش 161 :

درب ود  زا  شهلک  دیاین  هک  ره  **** ینم هالک  هداهنب  وتز  يا 

درتس تسوحن  حاولا  وت  هاج  **** تشبن تداعس  قاروا  وت  مان 

درپس ار  تردپ  كرابم  مان  **** تفرب نوچ  میود  تاذ  تافلخزا 

درمش یناهج  ریدقت  ضراع  **** ناهج ضرع  فص  رد  ارک  وت  زج 

درمب مدآ  ینب  زآ  شتآ  **** تسجب نوچ  تمرک  يابص  داب 

درب تسنتاوتن  مدقت  درن  **** تخاب تخس  رگ  هچ  وتاب  کلف  ردق 

درد هلمج  مخ  یقاب  ییوت  فاص  **** رت خلت  یم  دهع ز  نیارد  هک  ور 

درپس بجاو  هب  وت  نوچ  نیمز  تشپ  **** وک تسین  یسک  كاخ  مکش  رد 

درخ تسیلاحم  هن  يرامع  کیک و  **** دشک یک  نیمز  تیگرزب  راب 

دربتسد درب  صرح  وت  هک ز  يو  **** لامیاپ دوش  زآ  وت  هک ز  يا 

درک وچ  نونکا  موش  یم  يرپس  یپ  **** ما هدرک  مگ  هثداح  زا  هر  هک  نم 

درشف مهاوخب  دهع  نآ  رب  ياپ  **** دور يدهع  هک  تسنآ  رب  مزع 

درب هک  ینعی  لوا  تیفاق  **** تیفاق نیمه  هب  مشوپب  هقرخ 

درخ دمآ  سشمشچ  هب  یتیگ  هکنآ  هرامش 162 :

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


درخ دمآ  سشمشچ  هب  یتیگ  هکنآ  **** ارم درک  گرزب  یهالک  هب 

دربب شیگجاوخ  راتسد  بآ  **** خرچ يرادهالک  بآ  هکنآ 

درپس هنامز  �هشوگ  هلک  رب  **** تسب تمدخ  هب  رمک  ششیپ  هک  ره 

درتسب بل  دروخب و  ههالک  ات  **** دومن رهپس  �هرهز  رد  ; 

درمشن سک  هب  ارم  سک  نآ  زا  سپ  **** شتالابملا �هلق  زا  وچ  سپ 

درشفب نانچ  نم  قرف  رب  ياپ  **** دیشکب نانچ  متبحص  زا  تسد 

درد یفاص و  هب  مدمآ  فیرح  هن  **** مغ يداش و  هب  مدش  مرحم  هن  هک 

درب دز و  شدیابب  یهالک  هک  **** مهن منوگچ  هلک  ار  نآ  متفگ 

درک وچ  درگ  زاب  هار  رس  هب  **** تسا طلغ  ام  هار  هک  اریپ  زیخ 

درمب هالک  هدب  هنیفس  هک  **** يوگب سرپب و  ار  تخب  ناوج  نآ 

درس �هدعو  مرگ و  عفد  نیا  زا  دنچ  هرامش 163 :

درس �هدعو  مرگ و  عفد  نیا  زا  دنچ  **** لصا یب  �هجاوخ  رون و  یب  سمش 

درگم ضوح  ياپ  درگ  نیا  زا  شیب  **** دنبب بآ  �هوشع  يوج  رس  زا 

درک دیابن  نیتسوپ  ارت  رم  **** ناتسبات نایم  رد  ارم  ات 

درس مرگ و  کشخ و  رتزا و  شیپ  تسداد  اهمان  هرامش 164 :

درس مرگ و  کشخ و  رتزا و  شیپ  تسداد  اهمان  **** فطل يور  زا  يدخ  ار  مدآ  لسن  ردارب  يا 

دروخ باوخ و  ناهج  ردنا  ناش  تسدروآ  رد  سپ  **** تسوا دروخ  رد  بقل  مان و  تینک و  ار  یسک  ره 

درد هب  یشاب  ارچ  ینعم  نیز  وت  دش  دیئومرگ  **** بقل ار  نیدلارصان  هاش  دودوم  ادساح 

درم دوب  دیئوم  دوخ  تدالو  زور  زا  هکناز  **** نامساز دماین  ون  رگید  تمعن  ار  وا  هک  ناد 

درف قافآ  �هلمج  ردنا  یمانوکین  هب  نآ  **** وا مان  رد  دشن  ثداح  رگد  يزیچ  نیا  زا  شیب 
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درک فرح  کی  وا  فرح  مراهچ  فرح و  میس  زا  **** يادخ دییات  درک  شمان  دودوم  ردپ  نوچ 

درمیاپ نادرم  ظفح  هاگتسد و  یتیگ  کلم  **** مان وچمه  شتاذو  یقاب  ناجرد  شمان  داب 

درک نادرم  راک  توملا  کلم  هرامش 165 :

درک نادرم  راک  توملا  کلم  **** متفگ نم  درمب و  لرغط  ریم 

دروآ کین  تخس  درک و  یمدرم  **** وز ار  نامدرم  دیناهرب 

دروخن شیوخ  نان  گنس  مرد  کی  **** تسیزب لاس  تصش  هک  ینابتلق 

درک ناشخر  لعل  رد و  نزاخ  هرامش 166 :

درک ناشخر  لعل  رد و  نزاخ  **** ار ایرد  هوک و  هک  ییادخ  هب 

درک ناوتن  حرش  هک  دیشک م  نآ  **** وت بل  تقرف  درد  زا  نم  هک 

درک دهاوخن  افو  هنامز  هک  هرامش 167 :

درک دهاوخن  افو  هنامز  هک  **** ییوخ کین  نیزگ و  ینامداش 

درگ درآرب  ترس  زک  نآ  زا  شیپ  **** رآرب درگ  راگزور  رس  زا 

درک لطاب  باتفآ  تنم  هرامش 168 :

درک لطاب  باتفآ  تنم  **** نادزی �هیاس  يار  شبات 

درک لگ  اب  باتفآ  راهبرد  **** زورما درک  فطلز  نماب  هچنآ 

درک لصاح  سوبتسد  تنم  **** ارم تشگ و  درمیاپ  شمرک 

درک لد  همه  رد  هدنب  نم  ناج  **** رمع همه  شهگرد  كاخ  تمدخ 

درو دنامد  یم  كاخ  لد  زا  هرامش 169 :

درو دنامد  یم  كاخ  لد  زا  **** وا تمکح  بآ  هک  ییادخ  هب 

درگ دناشف  یم  زور  خر  رب  **** بش نماد  وا ز  ریدقت  تسد 
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درک دناوت  یمن  یناگدنز  **** وت تلصو  قارف  رد  یهر  هک 

درک بکرم  هم  رهم و  رتخا و  هرامش 170 :

درک بکرم  هم  رهم و  رتخا و  **** دنلب رهپسرد  هک  ییادخ  هب 

درک بترم  وت  نسح  قنور  **** وا تردق  فطل  عنص و  �هیاد 

درک بش  وت  لامج  قایتشا  **** ریسا بیرغ  نم  رب  ناهج  هک 

درک هش  بکارم  يادف  ناج  هرامش 171 :

درک هش  بکارم  يادف  ناج  **** دوب هش  �هداد  هک  نم  بکرم 

درک هرمه  هاگیاج  نینچرد  **** هاپس ناگدایپ  اب  ار  هدنب 

درک هک  �هنوگ  هب  مغ  زا  میور  **** ياپ زا  يوج  یب  دمآ ز  ردنا 

درک هم  نیرد  کلف  نم  اب  هچنآ  **** مناوتن زاب  تفگ  اهلاس 

درک يزورهب  يزوریپ و  رد  ار  تهگرد  هرامش 172 :

درک يزورهب  يزوریپ و  رد  ار  تهگرد  **** درک يزور  ببس  ار  تلد  تسد و  وا  هکنآ 

درک يزور  وت  رورپ  ناج  تمدخ  ارک  ره  **** صالخ شیمارگ  ناج  لجا  تسد  زا  تفای 

درک يزومآ  هر  وت  دوج  یعاد  ار  زآ  **** زان تمعن و  يوس  رارحا  تمعن  یلو  يا 

درک يزورنابش  ناراب  يزورون و  داب  **** تابن كاخ و  اب  هک  درک  نآ  تفک  یناهج  اب 

درک يزورون  دمآ و  تسد  هب  هیام  ار  غاب  **** تفرب زورون  هب  شارفوت  مزب  �هلضف 

درک يزوریپ  ترصن و  ببس  تمایقات  **** خرچ �هزوریف  دبنگ  ارت  زوریپ  تخب 

درک يزورفا  کلف  شجات  رهوگ  اهلاس  **** تخت �هشوگ  زا  هک  هاش  نآ  رهوگ  �هدبز 

درک يزوسناج  شیپ  نیزک  لدع  یب  هنتف  **** دنکب ییوگب  وت  رگ  ناهج  ینابساپ 

درک يزودابق  درک و  يرد  هدرپ  ار  هام  **** ذافن تشگنا  زک  هاش  نآ  �هدرپارس  زو 
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درک يزور  خر  درک و ز  یبش  فلز  زا  هکنآ  **** مهب تست  اب  هک  شیدنیم  زور  بش و  زا 

درم دازآ  مدرم  دبای  هک  يرمع  ردق  نآ  هرامش 173 :

درم دازآ  مدرم  دبای  هک  يرمع  ردق  نآ  **** تشاذگ دیاب  نوچ  هک  یناد  نامدرم  اب  ناهج  رد 

درس داب  وا  نماد  رب  درذگب  زگ  لثملا  یف  **** مرگ بآ  زا  دننکرت  وا  مغ  رد  اهنیتساک 

درمش تمایق  زور  زا  يا  هراپ  هرامش 174 :

درمش تمایق  زور  زا  يا  هراپ  **** دید هک  ره  نم  �هطقس  بش  هچرگ 

درخ جنر  زا  سپ  تسگرزب  جنگ  **** ار زومآ  تیفاع  تبقاع 

دربتسد وا  شدرگ  زا  مرب  یک  **** نامسآ شوختسد  مین  وچ  نم 

درتس دناوتن  یهلا  شقن  **** راگزور درتس  یعیبط  شقن 

درک وچمه  یپ  رس  رب  يوشنات  **** هثداح نیا  رد  هصاخ  يربن  یپ 

درشف دیاب  هج  هار  نیارب  ياپ  **** ياپ هب  ات  ونشب  رس  زا  هعقاو 

درد فاص و  ببس  مسانشب  ات  **** کناز هن  قحلا  مدش  یم  کلف  يوس 

درب تفه  نیا  زا  دیآ  تیهلک  ات  **** يرگنب يوش  تفگ  تتلزنم 

درمب مرجه  مغ  زا  ورب  حور  **** دش هاگآ  نم  مزع  زا  وچ  كاخ 

درپس يرایو  يدهع  وکن  هار  **** تخوسب لد  ورب  زاب  ارم  ملح 

درب كاخ  �هرک  يز  رگد  راب  **** تفات زاب  نانع  زاب  مکلف  زا 

درکن ناهنپ  سک  هچرگ  ادیپ  تسین  هرامش 175 :

درکن ناهنپ  سک  هچرگ  ادیپ  تسین  **** نزب مه  رهاوخ  هب  مه  ینابتلق 

درگم وا  ثیدح  درگ  نزم  پگ  **** تساسراپ نم  رهاوخ  ییوگ  دنچ 

درم هن  دنیب  نز  هن  ار  تنان  هکناز  **** تست نان  وت  �هناخ  رد  اسراپ 
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دریگ مارآ  ناهج  ات  یم  نم و  هرامش 176 :

دریگ مارآ  ناهج  ات  یم  نم و  **** وش یمه  وگ  دش  برطضم  رگ  ناهج 

دریگ ماو  ادرف  هودنا  یم  هک  **** تسین سب  زورما  هدنا  ار  ملد 

دزرون يور  چیه  ناصقن ز  �هویش  هرامش 177 :

دزرون يور  چیه  ناصقن ز  �هویش  **** يور دهن  لامک  ندیزرو  هب  هک  ره 

دزرلن شناتسآ  رب  تعانق  درگ  **** هوک دربب  مهز  رگا  صرح  �هلزلز 

دزرا هن  چیه  هنامز  لها  تبحص  **** کناز دنک  بسک  هنامز  لها  تعفر 

دزیتس ایرد  هن  دنارب  نودرگ  هن  هرامش 178 :

دزیتس ایرد  هن  دنارب  نودرگ  هن  **** شدوج هاج  اب  هکنآ  لابجلاریما 

دزیب هچ  رهوگ  ربا  نزیورپ  هب  **** نودرگ تسین  وا  راب  رهگ  تسد  وچ 

دزیمنرب لجا  شوم  لاحرد  هک  **** ار سک  چیه  دزن  شفالخ  گنلپ 

دزیرب یعارج  تمه  ماج  زا  هک  **** دراد شیپ  ون  هام  رغاس  کلف 

دزیرگ یم  نآ  دمآ  نیا  هک  اجنآ  ره  **** شتآ شتسد  دش  بامیس  میس  رگم 

دزیخن ایرد  هوک  زا  هک  دیوگ  هک  **** دمآ مک  شتسد  يایرد  جوم  زا  هک 

دزیر ورف  رگدکی  زا  هلمج  هرامش 179 :

دزیر ورف  رگدکی  زا  هلمج  **** ياز هثداح  رهپس  نیک  دوب  یک 

دزیب الب  شتآ  ناهج  رب  **** مادم هک  وا  تسن  زیورپ  وچ  ات 

دزیمآ هنتف  گنر  نیا  زا  دنچ  **** تشاذگن تیفاع  يوب  ناهج  رد 

دزیخرب هچ  نیزک  منادن  نکم  **** متس تسد  هب  رگم  دزیخنرب 

دزیرگب راگزور  نیا  زا  وید  **** نم هن  هنرگ  تخیرگ  مراین  یم 
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دزیهرپن دب  گس ز  نوچ  هکناز  **** منک دنچ  هبرگ  وچ  یسویب  هب 

دزیتسب كاخ  نامیقم  اب  **** رفظ میئل  نیا  هک  سب  زا  هللااب 

دزیوآرب رگا  واگ  اب  ریش  **** لثم هب  کلف  رب  هک  دش  نانچنآ 

دزیگنا يداسف  ناگنلپ  نوچ  **** کلف جازمرد  هک  دشاب  هکناز 

دزیم کلف  رب  راس  نوگنرس  **** تسا یشوم  نیمز  لد  رد  اجک  ره 

دز مه  رب  لقع  بابسا  همه  هرامش 180 :

دز مه  رب  لقع  بابسا  همه  **** شنوچ یب  فصو  هک  ییادخ  هب 

دز ملاع  ود  ره  گنر  یب  عنص  **** تشگب وچ  شتیشم  رد  نک  فاک 

دز مسجم  هگرخ  ار  هبط  **** تسب سدقم  �هبق  ار  حور 

دز مدآ  كاخ  بآ و  رب  همیخ  **** شفیلکت یهن  رما و  �هنحش 

دز مد  وت  ياضر  فالخ  هب  **** زگره يرونا  هدنب  رگا  هک 

دزیر یمه  وا  شیر  رس و  زا  هرامش 181 :

دزیر یمه  وا  شیر  رس و  زا  **** رابدا بش  زور و  هکنآ  یلبقم 

دزیرگب قورع  زا  وا  حور  **** داهن هک  یسک  ره  ضبن  رب  تسد 

دزیخرب گرم  گناب  نامزرد  **** بط یپ  زا  تسشن  وک  اجک  ره 

دزیمآ هک  ییوراد  نآ  ردنا  **** دراد هتفوک  توملا  کلم 

دسر زاب  هکنآ  ناکما  تسین  هرامش 182 :

دسر زاب  هکنآ  ناکما  تسین  **** هدم تسد  ناگیار ز  ار  زور 

دسر زارد  تلود  نادب  هک  **** تسهاتوک ياهزور  نیا  تسد 

دسر زاتکرت  هچرگ  ترس  هب  **** شاب ارنآ  تسین  هراچ  نآ  زا  چنآ 
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دسر زان  باتفآ  ترب  ات  **** نکفم ناهج  �هبحق  رب  هیاس 

دسر زارتحا  هب  تراک  هک  نوچ  **** زیخرب نتشیوخ  هار  زا  يراب 

دسر زاین  یب  لقعرد  رید  **** ياپ رب  وزرآ  دنب  اب  سفم 

دسر زاب  هقح  درگاش  هب  هک  **** رهپس هام و  تسا  هقح  رهم و 

دسر زاسراک  هب  نوچ  اهراک  **** دنسر شیوخ  ماک  هب  نادعتسم 

دسر زآ  مسق  وزا  ات  **** نک هقرفت  زیرگان  رب  رمع 

دسر زاجم  ندروخ  مغ  هب  یک  **** تفرگ ریزگان  درد  ارک  ره 

دسر زارف  ار  زیچ  همه  هک  **** تسین نادنچ  هیام  هک  وش  اذغ  کی 

دشاب رایسب  وزک  ناتسب  وزا  هرامش 183 :

دشاب رایسب  وزک  ناتسب  وزا  **** تریما دشخب  یتلص  كدنا  رگ 

دشاب رابکی  دوخ  رمع  ردنا  هک  **** ندرک هنتخ  نوچ  دوب  وا  ياطع 

دشاب ریغ  بیصن  ماعنا  هرامش 184 :

دشاب ریغ  بیصن  ماعنا  **** دیوگ هدنب  بوخ  رت و  رعش 

دشاب ریخ  هک  هللا  ءاش  نا  **** لاسما تسدمآ  ون  مسر  نیا 

دشاب مشتآ  هدید  لدرد و  هرامش 185 :

دشاب مشتآ  هدید  لدرد و  **** میقم سانش  یب  هک  ییادخ  هب 

دشاب مشوخ  ناتسود  خر  یب  **** کیل دشابن  شوخ  دنچ  ره  گرم 

دشاب وت  مان  مان  رد  هک  سکنآ  ره  هرامش 186 :

دشاب وت  مان  مان  رد  هک  سکنآ  ره  **** دشابن تمالغ  نوچ  ماوت  مالغ 

دشاب وت  مایپ  کی  �هدهع  رد  هک  **** یناد هک  مناد  وت  ثداوح  دص  نینچ 
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دشابن وت  ماک  هب  یتیگ  زورما  وچ  **** دیاینرب نیرد  مماک  هک  دشاب  هچ 

دشاب وت  مالغ  مالغ  رخآ  هن  **** تمالغ دشابن  تمالغ  متفرگ 

دش سوحنم  نوچ  هک  ینیب  یمن  ملاع  علاط  هرامش 187 :

دش سوحنم  نوچ  هک  ینیب  یمن  ملاع  علاط  **** کش چیه  یب  دسر  یم  رخآ  هب  ملاع  تدم 

دش سویام  یگرابکی  اقب  زا  داز  یمدآ  **** درک زاغآ  نامسآ  قلخ  يزور  سابتحا 

دش سوبحم  نسحلاوب  نوچ  اجک  زا  يزور  هجو  **** هن دوب  دهاوخ  رمع  يزور  هجو  یبار  قلخ 

دش سوردم  یگرابکی  يدش  لصاتسم  وت  نوچ  **** تمرکم قیرط  زا  داینب  هدوب  ار  ناهج  يا 

دشورخ یم  بش  ات  هاک  رهب  ز  هرامش 188 :

دشورخ یم  بش  ات  هاک  رهب  ز  **** زور ره  هک  دراد  یکبسا  وگاعد 

دشوین یم  رتمک  زین  یتیب  ود  **** دریگن يو  رد  میوگ و  یم  لزغ 

دشون هاک  يراولوک  اروا  هک  **** مودخم لبطصا  زا  دراد  عقوت 

دشورف یم  یصخش  هیاسمه  نیا  رد  **** مودخم لبطصا  رد  تسین  هک  رگو 

دشورف نیورپ  وا  قشع  زا  خرچ  هک  هرامش 189 :

دشورف نیورپ  وا  قشع  زا  خرچ  هک  **** تسه يدهاش  ار  یهر  ادنوادخ 

دشورف نیرسن  لبنس و  قشاع  هب  **** راسخر غاب  فلز و  خاش  زا  مادم 

دشورف نآ  یتسم  تقو  قشاع  هک  **** شورفب هزره  یتسم  هب  دیوگ  ارم 

دشورف نیگرس  وا  تول  يارب  **** رکاچ هک  دیان  وکن  رس  ناریپ  هب 

دش هتسر  مایا  �هصغ  رهق و  مناج ز  هرامش 190 :

دش هتسر  مایا  �هصغ  رهق و  مناج ز  **** درک لوبق  میادخ  راب  فطل  وچ  متفگ 

دش هتسجخ  مزور  دمآ و  لضاف  میزور  **** دیمد وا  ماعنا  �هدعو  حبص  وچ  متفگ 
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دش هتسخ  درد  نآ  زا  مناج  هک  میدیمون  **** تفرگ ولگ  مزارد  راظتنا  دعب  دوخ 

دش هتسب  زین  ارچ  هوکز  رد  رخآ  **** ناهج زا  تساخرب  هلص  تنس  هک  مریگ 

دشن رب  ترکف  هک  دشرب  تتمه  ییاج  هب  ات  هرامش 191 :

دشن رب  ترکف  هک  دشرب  تتمه  ییاج  هب  ات  **** تلزنم ردق و  جارعمرد  هک  يدنوادخ  يا 

دشن رز  ناک  نامسآ  شدنکف  زگره  یسم  رب  **** درخ دناد  ایمیک  شکنآ  تست  ياپ  كاخ 

دشن رهوگ  وک  تسویپ  ودب  زگره  يا  هرطق  **** فدص دناد  يرهوج  شک  نآ  تسات  کلک  كون 

دشن رپ  یب  تبقاع  تماقتنا  مومس  زک  **** تشذگ یک  یفالخ  غرم  تتلود  ياوه  رب 

دشن رب  گرب و  تفج  تعانطصا  يابص  زک  **** تفکش یک  یقافو  خاش  تتمدخ  راهب  رد 

دشن رواب  نیا  نم  زا  ار  سک  هچرگ  نک  مرواب  **** داهن مهاوخ  نایم  ردنا  راو  هدرخ  ییارجام 

دشن رت  مکلک  كون  سپ  ناز  هچرگ  اضاقت  رد  **** اهزور ناز  يا  هدومرف  مذغاک  هد  يا  هتسد 

دشن رت  لوطم  نیز  نکیلو  رت  لوطم  نیز  **** نآ ردنا  زورما  مزادرپ  يا  هعطق  ات  متساوخ 

دشنرد شمظن  هب  متسد  يذغاک  یب  زا  یلاح  **** تسین هراچ  شضابب  زا  مدرک  هشیدنا  نوچ  هکناز 

دشن رغال  وا  يولهپ  وزرآ  ماود  زک  **** تست تخب  نآ  نم  تخب  زا  تفگش  دیان  يرغال 

دمعب هن  وهس و  هب  هن  مزابن  قشع  ناسخ  نوچ  هرامش 192 :

دمعب هن  وهس و  هب  هن  مزابن  قشع  ناسخ  نوچ  **** ناهج يانعر  �هبحق  اب  هک  سفن  نیاو  نم 

دمحلا تسه و هللا  ندتسان  تمه  **** تسین یکاب  ارم  تسین  رگا  نداد  تردق 

دناتسب ملع و  داد  دهدب  هرامش 193 :

دناتسب ملع و  داد  دهدب  **** باوج لاؤس و  رد  هک  نیدلادحوا 

دناوخرب لضف  هب  نوچ  دنکب  **** يوتف نیا  باوج  یگرزب  هب 

دنادرگب نآ  زک  دناوت  سپ  **** تسیچ ملاع  لاح  هک  دناد  هکنآ 
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دنامورف یمه  اجنیا  لقع  **** ببس هچ  زا  دنامب  رگ  نآ  رب  مه 

دناوخ یمه  وت  حدم  درخ  هک  هرامش 194 :

دناوخ یمه  وت  حدم  درخ  هک  **** نیدلادیمح ناهج  راختفا 

دناوتن یمه و  دنادن  هک  **** تفگ ناوتن  يور  چیه  زا  هکناد 

دناد دناوت و  یلاح  هچرگ  **** دنکن دوخ  هکنآ  زیچ  کی  دنام 

دنار اضق  سک  عفن  یپ  زک  **** تسین بجاو  زاین  یب  رب  هکناز 

دناشنب هنایم  رد  ببس  هک  **** نآ زا  دیاین  وا  لاعفا  رد  مل 

دنام ام  لعف  هب  یک  وا  لعف  **** تسرود ضرغ  زا  قلطم  ینغ 

دناجنرن نیا  زا  شیب  نتشیوخ  **** میلست زج  تسین  ریبدت  چیه 

دناشن داد و  تسد  دناوخ و  دوخ  شیپ  هرامش 195 :

دناشن داد و  تسد  دناوخ و  دوخ  شیپ  **** ناهج ناگیادخ  ار  يرونا 

دناشفا رد  درک و  رحس  نآ  ردناو  **** وزا تساوخ  رعش  دومرف و  هداب 

دناوخ شتخت  شیپ  داتسرف و  سک  **** رگد راب  تفرب  یتسم  هب  نوچ 

دنار یلعا  نابز  رب  وا  مان  **** کلم هک  سب  هن  نیا  راذگب  همه 

دنامن هنامز  رد  شیقاب  چیه  **** تسین تلود  هنامز  رد  نیا  زا  شیب 

دنامر نمرها  کلف  بش ز  ره  هرامش 196 :

دنامر نمرها  کلف  بش ز  ره  **** وت بقاث  شات  بقل  هکنآ  يا 

دناوخ وت  تینک  رسپ و  مان  **** ءاجاذا سپ  رب  نابز  هب  نمئوم 

دناتس وت  يار  زا  رگد  رون  **** تفیظو ره  هب  ار  ناهج  دیشروخ 

دنامن بش  یهایس  یلاخ ز  **** یهاوخب رگا  یتیگ  �هرهچ  رب 
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دناسر یمن  یبآ  وت  تسد  یب  **** نادارمان کشخ  بل  هب  یتیگ 

دناهر یمن  ار  سک  وت  دوجو  یب  **** اباحم یب  زآ  �هکرعم  زو 

دناوت وا  هکناز  دهن  وت  کلک  **** مجعم فورح  ردنا  وت  ردق  زو 

دنادن رب  ره ز  تملق  شیپ  **** ءاشنا نونف  اب  کلف  یشنم 

دناشف ورب  مجناک  دهاوخ  نآ  **** تبغر هب  نامساک  وت  �هدس  رب 

دناشن وا  هنوگ  نیزو  وت  قشع  **** ار يرونا  تسدناشن  �هیاس  نوچ 

دناوخب نولحارلا  تیآ  زاب  **** اهولخدا هب  هزاجا  تسین  رگ 

دناوت ات  تمحز  چیه  دراین  هرامش 197 :

دناوت ات  تمحز  چیه  دراین  **** هدنب هک  یناد  یم  وت  ادنوادخ 

دنادن رگید  عجرم  یتیگ  ز  **** دتفا تجاح  يزیچ  هب  نوچ  نکیلو 

دناتس يزیچ  امش  زج  سک  زا  هک  **** تصخر سفن  زا  شتمه  دباین 

دناشفرب تنم  درگ  نودرگ  هک  **** ربکت زا  تسدیشک  نماد  نآ  هن 

دناوخ كالفا  رب  زورما  رگ  هک  **** اب او و  دوب  یتیب  زا  مک 

دناشچ یم  دیاب  هچره  شتخب  هک  **** دنوادخ لابقا  هب  ادمحب 

دنامن نینوچ  اهراک  رارق  **** شبنج مزع  يدرک  وت  نوچ  کلذف 

دناسر هم  ره  دمتعم  لجا  **** هدنب دوهعم  بتار  هچرگا 

دناهر شزاب  تلد  تلوص  کی  هب  **** نودرگ روج  افج و  زک  ینآ  وت 

دنامب تمعن  نیدب  تمعن  نآ  هک  **** رمع همه  يداش  تمعن و  رد  نامب 

دنامن باتفآ  هام و  قنور  هرامش 198 :

دنامن باتفآ  هام و  قنور  **** نیدلادیمح يا  وت  لالج  اب 
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دنامن باقن  رد  وت  ریمض  زا  **** شناد �هرهچ  لضف و  تعلط 

دنامن باوخ  ربص و  مشچ  لد و  رد  **** وت تمعن  قح  هب  ار  ام  وت  یب 

دنامن باوص  ترکف  ملد  رد  **** اطخ هب  مدش  ادج  وت  زا  نم  ات 

دنامن بانط  ار  وهل  �همیخ  **** تفرب زارط  ار  شیع  �هماج 

دنامن بارش  ار  تاذل  ماج  **** دشب تایح  ار  لابقا  صخش 

دنامب هتفهن  نآ  ارنآ و  سک  تساوخن  نم  ز  هرامش 199 :

دنامب هتفهن  نآ  ارنآ و  سک  تساوخن  نم  ز  **** دنامب هتفگن  ناو  دوب  ارم  هک  نخس  اسب 

دنامب هتفسن  نم  رد  نیا  رگ  تساور  ارم  **** دوب هتفس  رد  وچمه  دوب  هتفگ  هک  نخس 

دنامن هیاپ  ریمض  ردنا  رتزارف  نآ  زک  هرامش 200 :

دنامن هیاپ  ریمض  ردنا  رتزارف  نآ  زک  **** دیسرب يا  هیاپ  هب  نادرگ  دبنگ  يافج 

دنامن هیاخ  تشت و  ریبدت  ار  ناربدم  **** کنآزا تستریح  تشت  رد  هچروم  وچ  درخ 

دنامن هیاس  هاگتسد  لثم  هب  ار  هوک  هک  **** ناهج تخوسب  نانچ  ثداوح  باتفآ  زا 

دنامن هیاد  هنامز  ضایب  داوس و  رد  وچ  **** غولب هب  دسر  نونک  ینمت  لفط  مادک 

دنامن هیارس  مه  داد و  ناوت  هیارس  مه  هب  **** ورد شیع  مظن  هک  ییارس  ربب ز  عمط 

دنامن هیام  هک  رگم  ار  کلف  نازهاجم  **** تفرگ زاب  نما  يزور و  فیاظو  ناهج 

دنا هتفس  ناشیا  تفگ  مهاوخ  هک  ینعم  رد  نیا  هرامش 201 :

دنا هتفس  ناشیا  تفگ  مهاوخ  هک  ینعم  رد  نیا  **** دنا هتفخ  ناسارخ  كاخ  رد  هک  یناگرزب  نآ 

دنا هتفگ  نغور  بآ و  نوچ  يونزغ  اب  یتسود  **** نونفوذ ناملاع  براجت  اب  نالقاع 

دناوتن درک  رکش  یمدآ  هرامش 202 :

دناوتن درک  رکش  یمدآ  **** ار یتسردنت  ار و  ینمیا 
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دناد دب  کین و  هک  سک  نآ  دناد  **** گرزب تسا  تمعن  ود  نیا  ناهج  رد 

دنا هدروخ  بتار  يرجا و  اهلاس  مجنا  خرچ و  هرامش 203 :

دنا هدروخ  بتار  يرجا و  اهلاس  مجنا  خرچ و  **** راو هدنب  تهاج  هاگرد  رب  هک  يدنوادخ  يا 

دنا هدرک  تیاکح  يزیچ  وت  ماعنا  زا  هزات  **** وا زج  سک  نیدنچ  قحسا و  نامزلارخف  ار  هدنب 

دنا هدروان  نم  هب  يراب  یک  تسدروآ و  هک  دوخ  **** تارب نآ  ات  نک  مولعم  نخس  نیا  تستسرد  رگ 

دنچ يزور  تشاد  هجنر  هضراع  هرامش 204 :

دنچ يزور  تشاد  هجنر  هضراع  **** ار نیدلاهمصع  دنوادخ  رگ 

دنویپ دب  رهپس  يافج  ای  **** سحن �هراتس  دب  زا  نادب  نآ 

دنلب خرچ  وچ  رداق و  اضق  نوچ  **** زیت تیاغ  هب  سب  تشاد  یتلود 

دنزگ میب  لامک  رد  دوب  هک  **** تفگ شنابرهم  رادیب  تخب 

دنخادنخ مرن و  مرن  نینچمه  **** ار یناهج  دب  مشچ  عفد 

دنژن داب  داش  هک  ار  وا  لد  **** زور هس  ود  تحلصم  يور  زا  تشاد 

دنسرخ نخس  نادب  مشابن  نم  **** ارنآ یهن  یترافک  وت  رو 

دنمتجاح تست  رافک  هب  یک  **** تسا هنگ  یب  هک  يا  هدازیمداک 

دنب ردنا  دراین  ار  وا  ياپ  **** هانگ تسد  تسه  موصعم  هکناو 

دنمک هب  درواینرد  مه  مهو  **** تمصع ملاع  هب  ار  تیصعم 

دنفرت دشاب و  هدوهیب  هچ  ای  **** دوب رفک  هچ  نیا  ترافک  هچ  سپ 

دنپ ناملسم  نم  زا  ریذپب  **** بلقلا میلس  يا  ترافک  ظفل 

دنسپ هب  نکم  ار  فرص  تمصع  **** يدنسپن وچ  ار  موصعم  چیه 

دنزرف کی  هدازن  زگره  وت  نوچ  **** دوجو تاهما  ءابآ و  يا ز 
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دنگوس نیا  زا  مینغتسم  هچرگ  **** شدننام تسین  هک  ییادخ  هب 

دننام زج  تسه  تیزیچ  همه  **** زورما راگزور  فاصنا  هک ز 

دنواشیوخ چیه  تسین  ار  خرچ  **** داسف نوک و  هاگضرع  رد  هکناو 

دنکارپن تانب  لکش  هب  ات  **** ار يراک  دادن  نیورپ  مظن 

دنکب زاب  دناشن  یلاهن  رو  **** تسشب زاب  تشاگن  يراگن  رگ 

دنکفن یلگ  رب  تفر و  اهلاس  **** کل یبوط  وت  یبوط  زا  يراب 

دنر یم  رگج  بش  زور و  وگ  مصخ  **** داد دهاوخن  رگج  تراگزور 

دنبم چیه  يادخ  رد  زجب  لد  **** ددنب رو  هنامز  دیاشگ  رگ 

دنمس هایس و  نیا  زا  یفتینرد  **** تسدییات باکر  ردنا  تیاپ 

ذیوعت زرح و  **** ینک هچ  يدزیا  ظفح  رد  هک  وت 
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دنجخ دنج و  لها 

دنزاپ اذبح  دنز و  ابحرم  **** دنادرگب اضق  را  توص  فرح و 

دنپس دود  جنپس  يارس  رد  **** رود ثداوح  شتآ  درک  هک  زا 

دنفسا رام  بسا  مارهب و  خر  **** تسیزاب رد  رهد  عطن  رد  هک  ات 

دنب نیزرف  ماود  هدایپ  زا  **** ار ترمع  زع و  نیزرف  داب 

دنمشناد بیبط و  زا  زاین  یب  **** دزیا تعیدو  تنید  صخش و 

دنا لچ و  دصناپ و  خیرات  وچمه  **** وت تدم  ياهلاس  ددع 

دندنب نآ  ردنا  رهش  همه  هک  هرامش 205 :

دندنب نآ  ردنا  رهش  همه  هک  **** خلب رد  ارم  رم  تسج  یکسمم 

دندنسرخ هلمج  تسدیدن و  سک  **** تساجک هجاوخ  دننیبب  ات 

دندنویپب ات  دنربب  یم  **** ارچ هن  ات  کیلو  مدیدن  نم 

دنروجنر دنا و  هتشگرس  همه  هرامش 206 :

دنروجنر دنا و  هتشگرس  همه  **** فیرش عیضو و  رتهم و  رتهک و 

دنروذعم راگزور  نیردنا  **** دنسرن ناتسود  هب  رگ  ناتسود 

دنتسم مرخ و  داش و  یملاع  هرامش 207 :

دنتسم مرخ و  داش و  یملاع  **** وت تواخس  یم  زا  ارورس 

دنتسه وت  دوج  يوب  رب  همه  **** كاخ نمیشن  رد  دنتسه  هکره 

دنتسج نابتلق  هس  زا  نامز  نیا  **** یکبرطم يدهاش و  اب  هدنب 

دنتسب مرک  نآ  رد  تمه  هس  ره  **** هللا دعب  مامت  يدیما  هب 

دنچ یکگنسرف  دوب  تردق  رگو  هرامش 208 :
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دنچ یکگنسرف  دوب  تردق  رگو  **** یمین تسیب  زو  یس  جنپ و  یکی و 

دنوادخ زا  وفع  هدنب و  زا  هانگ  **** یم برطم و  ام و  تشذگب و  نیز  وچ 

دنراد نآ  نیا و  راک  ناهج  زک  هرامش 209 :

دنراد نآ  نیا و  راک  ناهج  زک  **** دابم وت  یب  کلم  نید و  ابحاص 

دنراد ناگیادخ  يادخ و  زا  **** قلخ هک  دنتعیدو  ود  نیا  هکناز 

دنراد نامز  نیرد  قنور  باک و  **** داب وت  نامز  نامز  ار  نید  کلم و 

دنراد نابز  ناگدنیوگ  هک  ات  **** تست تدم  رکذ  هک  سکنآ  ییوت 

دنراد ناهد  رد  رکش  رکش  **** وت تمعن  هانپ  رئد  یملاع 

دنراد نایم  رب  دهع  رمک  **** وت تمدخ  يافو  رد  یتما 

دنراد نامرهق  راچ  نیا  هک  نیا  **** ارت هاج  تسیا  هصرع  نماد 

دنراد نابساپ  تفه  نیا  هک  نیا  **** ارت ردق  تسا  یمراط  �هشوگ 

دنراد ناشکهک  هار  نوچ  هناخ  **** تمرک رتاوت  زا  ناتسود 

دنراد ناوختسا  زغم  رد  هنتف  **** تطخس مکارت  زا  نانمشد 

دنراد نارک  یب  ياهرثا  هک  **** دننک کلک  غیت و  هب  ملاع  طبض 

دنراد نادراک  ناکرت  غیت  **** رازگراک ناگنازرف  کلک 

دنراد ناج  وت  تمعن  زا  همه  **** دنماعنا لها  هکنآ  هورک  نیز 

دنراد ناهج  وت  تسد  زا  همه  **** دنعاطقا لها  هکنآ  هورگ  ناز 

دنراد ناکم  نیا  هک  یناسک  هک  **** يزور مرک  اب  تفگ  یم  دوج 

دنراد ناس  هچ  رب  هک  رتوکن  هچ  **** دننک طرش  هب  يرادناهج  رگ 

دنراد نانچ  ناهج  نامیرک  هک  **** درک تراشا  وت  يوس  زا  مرک 
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دنراد نادواج  جرخ  ودب  هک  **** تست فک  ناک  رحب و  زادرپ  هسیک 

دنراد ناتسآ  رب  رس  همه  شک  **** تست رد  ناج  سنا و  زومآ  تعاط 

دنراد ناک  رحب و  هب  تفاضا  چره  **** اداب تنزاخ  رهم  رد  همه 

دنراد ناج  سنا و  هب  تبسن  هکره  **** دنداب تتعاط  غاد  اب  همه 

دنراد نامسآ  رب  ات  یتنم  **** یهن هک  نیمز  ره  كاخ  رب  ياپ 

دناوخرب نم  شیپ  هب  هحفص  ود  کی  هرامش 210 :

دناوخرب نم  شیپ  هب  هحفص  ود  کی  **** تشاد یباتک  رمس  رد  یتسود 

دناشفب يا  هردب  تیب  یکی  هب  **** خیرات نالف  رد  صخش  نالف  هک 

دناشن تخت  زارف  ار  یملاع  **** هتکن کی  هب  هشداپ  رگد  ناو 

دنار دیاشن  نابز  رب  نخس  نیا  **** نیا تستاهرن  تسود  يا  متفگ 

دنامنب یسک  ناشلسن  زا  دوخ  هک  **** دندوب نایداع  موق  نیا  رخآ 

دنز شوخ  بابر  وک  یفیرح  اب  هرامش 211 :

دنز شوخ  بابر  وک  یفیرح  اب  **** يا هلوغیب  رد  میشالاق  جنپ 

دنز شش  ره  رب  میزیخرب  وچ  ات  **** تسام مصخ  ییوگ  راوخ  مدرم  خرچ 

دنز شتآ  نیا  رد  شتآ  وک  تسیک  **** تسدز ام  ردنا  شتآ  یبارش  یب 

دنز یم  نت  هچ  عرف  دشب  لصا  هرامش 212 :

دنز یم  نت  هچ  عرف  دشب  لصا  **** دنتخادنارب زامغ  ود  خیب 

دنز یم  نف  هچ  لازغ  صلخم  **** دیسر خزود  هب  رادنب  دعسا 

دنزگ ناسآ ز  وچ  نمیا  هتشگ  هرامش 213 :

دنزگ ناسآ ز  وچ  نمیا  هتشگ  **** دنلب باتفآ  رادومن  يا 
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دنب نمشد  ياشگلد  نینچ  نیا  **** يرفظ �هبق  حتف و  تروص 

دنکب راهبون  خیب  تتعنص  **** دربب راهدنق  بآ  تتحاس 

دنواشیوخ تشهب  اب  وت  نحص  **** هیاسمه رهپس  اب  وت  فقس 

دننام تتسین  هک  یتشهب  ای  **** اتمه تتسین  هک  ینامسآ 

دنکف وت  خرف  داینب  هکنآ  **** داب خرف  داب و  دابآ  وت  زا 

دنزرف وا  وچ  زا  ملاع  ردام  **** میقع تسه  نسحلاوب  نید  دجم 

دنم يزور  هنامز  ردنا  دمآ  **** يزور نداد  هب  شتسد  هکنآ 

دنچ نامهب  دش ز  دنچ  نالف  زک  **** مولعم دوش  اهخیرات  ات ز 

دنا لچ و  دصناپ و  خیرات  وچمه  **** داب شرمع  ياهلاس  ددع 

دنکف ردق  يرجم  كوان  هرامش 214 :

دنکف ردق  يرجم  كوان  **** وا تردق  تسد  هک  ییادخ  هب 

دنکش تیصعم  زغم  رد  زوج  **** دیعو دعو و  رگم ز  شرهق  تسد 

دنکب لد  ناج و  يداش ز  خیب  **** لهاج كدرم  تافالم  زک 

دنک تیوقت  یلزا  تیانع  ارنآ  هرامش 215 :

دنک تیوقت  یلزا  تیانع  ارنآ  **** تفرگ فرش  نیدلا  فرش  زا  وچ  نید  ماکحا 

دنک تیبرت  رظن  کلک و  هب  ار  ملع  رگ  **** لهج ناهج  دنامن  هک  وا  تسلماک  نآ 

دنک تیراع  وزا  شبات  عبط  هب  ناز  هم  **** تیراع دیشروخ  شبات  تسوا  يار  زا 

دنک تیزعت  یمه  لزع  هب  ار  هیاسمه  **** شنیمی بتاک  شعر  تیاغ و  مدره ز 

دنک تید  حاجل  هتشک  شیم  گرگاب  **** نیا زا  دعب  شیوتف  توق  هب  رگا  تفگشن 

دنک تینهت  فرش  بصنم  هب  ار  دوخ  **** نید هک  تینهت  ینکن  شبصنم  هب  ات  ناه 
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دنک دوجو  نالیاس  مدع  هرامش 216 :

دنک دوجو  نالیاس  مدع  **** وت تمه  يار  هک  یمیرک  يا 

دنک دوج  ثیدح  متاح  هک ز  **** ییوت وچ  اب  هنامز  دراد  مرش 

دنک دوجس  ارت  ياپ  كاخ  **** رس درآربرگ  كاخ  زا  متاح 

دنک نم  ییاون  یب  فصو  زور  ات  یبش  ره  هرامش 217 :

دنک نم  ییاون  یب  فصو  زور  ات  یبش  ره  **** گنر میس  نارتخااب  نوگ  هزوریپ  دبنگ 

دنک نمشد  ار  تسود  یتسد  گنت  قافتا  **** دهد نارجه  ار  لصو  ییاون  یب  راگزور 

دنک نشور  ار  کیرات  نیا  هک  دیاب  اهعمش  **** نم ياهبش  وت  لصو  زارود  تسکیرات  بعص و 

دنک نشلگ  ار  هرجح  نیا  نشور و  ار  مبشات  **** تسرف نم  دزن  شیوخ  داقتعازا  يا  هراپ 

دنک نغور  ینم  کی  هوجو  رد  یگناد  ود  ات  **** نک بصن  ار  تمرکم  يارس  شارف  هنرو 

دنک نوراق  نادواج  ات  ناک  وچ  ار  سلفم  زآ  هرامش 218 :

دنک نوراق  نادواج  ات  ناک  وچ  ار  سلفم  زآ  **** راگزور تتسد  يایرد  زا  هک  يدنوادخ  يا 

دنک نوخ  نآ  �هداجیب  هداجیب و  نیا  رد  **** رذگ دبای  ناک  رحب و  رب  وت  رهق  مومس  رگ 

دنک نوحیج  هلجد و  بآ  لعف  وا  �هلعش  **** دزو خزود  شتآ  رب  وت  فطل  میسن  رو 

دنک نوزوم  رش  ریخ و  ادج و  مه  زا  بوخ  تشز و  **** کلم رازاب  رد  هک  دمآ  رشح  نازیم  وت  کلک 

دنک نوچ  ملاع  بیترت  یمه  ییاهنت  هب  وک  **** هاگ هاگ  تکلک  دیآ ز  یمه  تریح  ار  لقع 

دنک نوگانوگ  ياهتیآ  خسن  یگرزب  زک  **** تسیتیآ ناسارخ  دنوادخ  فیرشت  هکناد 

دنک نودرگ  �هفحت  رگ  یبش  ار  دوخ  توسک  **** یگیاسمه تبسن  طاسبنا  شنابساپ ز 

دنک نوریب  رس  یلحک ز  �هعارد  نامز  رد  **** تسوا راگتمدخ  فیرشت  نیا  هکنیا  طاشن  زا 

دنک نومیم  یمه  يرکذ  یملاع  زور  هکنآ  **** وت فیرشت  رد  هک  يدوب  اور  يدوب  نیا  هنرگ 
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دنک نوزفا  اجک  توسک  ار  هبعک  هاگیاپ  **** یمتفگ هگان  وت  حدم  رب  شیوخ  عولو  زا 

دنک نونکاک  یمه  ناج  زا  دنک  تمدخ  نینچمه  **** ترد رب  رگید  لاس  دص  ناهج  ات  يدابداش 

دنک دوز  بوخ و  وت  راک  ربص  هرامش 219 :

دنک دوز  بوخ و  وت  راک  ربص  **** كاریا نک  ربص  تفگ  یتسود 

دنک دوب  هکنآ  زا  رتهب  راک  **** دیآ زاب  يوج  هب  هتفر  بآ 

دنک دوس  هچ  ار  هدرم  یهام  **** دیآ زاب  يوج  هب  را  بآ  متفگ 

دنک قاحم  زجاع  ار  هام  هرامش 220 :

دنک قاحم  زجاع  ار  هام  **** وا تردق  ردق  هک  ییادخ  هب 

دنک قافتا  تلصو  اب  هک  ات  **** مدنموزرآ شیر  لد  نیاک 

دنک قافن  يداش  دنک  رو  **** دنز غورد  رب  همیخ  دنز  رگ 

دنک يرازیب  شیوخ  دوجو  زا  ناویح  بآ  هرامش 221 :

دنک يرازیب  شیوخ  دوجو  زا  ناویح  بآ  **** وت ياپ  كاخ  فطل  شیپ  هک  يدنوادخ  يا 

دنک يراکمتس  شملظ  رد  هک  دناوتن  هنتف  **** دنکفا مایا  گنخ  رب  رگا  نیز  تساب  ياپ 

دنک يراد  هلک  رثوک  مزمز و  اب  دباات  **** درک بسک  یلامج  هزوم ت  زا  هک  یکاخ  ره  يور 

دنک يراتسد  هک  دبیز  ارت  صاخ  �هزوم  **** فرش زا  مدرک  راتسدارت  صاخ  �هزوم 

دنک يراز  یمه  تلود  نآ  کشر  زا  شرع  فاس  **** دنا هتشونب  وا  قاس  رب  ات  وت  نومیم  مان 

دنک يراسکبس  نیا  زگره  هدنب  شاح هللا  **** منک شیاپ  رد  تسا  شیب  يرسفا  زک  يا  هزوم 

دنک يرادیرخ  نم  زا  یمهات  دش  اهزور  **** ناگرایس ورسخ  جات  رهب  زا  نامس  آ 

دنک يرابج  یتسد و  ربز  ملاع  همهرب  **** داد تسد  رخافت  زا  شا  هزوم  تسد  يا  ارک  ره 

دنک يرای  ابص  ار  یتابن  سفن  امن  رد  **** باتف یعس آ  هب  ات  يداب  رای  تلود  داش و 
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دنکن اجه  ارت  سک  ارعش  زا  هک  وا  هن  هرامش 222 :

دنکن اجه  ارت  سک  ارعش  زا  هک  وا  هن  **** هللاذاعم يرونا  دنکن  اجه  ارت 

دنکنارک مه  هشیدنا  هک  وجه  ياج  هچ  **** وت بیاعم  زا  کناز  وت  یگرزب  زا  هن 

دنکن یم  کین  فیس  نیا  نم  اب  هرامش 223 :

دنکن یم  کین  فیس  نیا  نم  اب  **** نادب کین  کین  رصعلا  لماک 

دنکن یم  کیلو  دناوت  یم  **** غراف ملد  لصاح و  مضرغ 

دنکن یم  کیلع  مالس  دوخ  **** تسین هیفاق  هچ  رگ  راو  يزغرم 

دننک دنمزاین  رگ  تنم  نوچ  هرامش 224 :

دننک دنمزاین  رگ  تنم  نوچ  **** تفگ يدنمزاین  يد  کلفاب 

دننک دنچ  وتاب  هک  ییوگ  هچوت  **** دنک وت  شدرگ  هک  اهمتس  ناز 

دننک دنژنارم  تخب  دنچ  **** تینعم یب  نارتخا  نیا  رخآ 

دننک دنلب  متقاط  �هیاپ  **** شیوخ �هیاپ  وچ  نامز  ره  ببس  یب 

دننک دنپس  ورب  موضع  تفه  **** مبای یشتآ  رگ  ناتسمز  هب 

دننک دنمک  �هقلح  نامز  ره  **** مقلح رد  هنهک  بیج  �هقلح 

دننک دنسپان  لاوحا  یک  ات  **** دنلاوحا دنسپان  یملاع 

دننک دنمتسم  دنچ  �هراچ  **** دنیاشگنب ارچ  ناسحا  رد 

دننک دنخشیر  تیناهج  هک  **** دنخم توربرب  تفگ  شکلف 

دننک دنب  هتخت  وچ  ار  نسحلاوب  **** دیاشگب هک  وگب  ناسحا  رد 

دننک دنق  زاب  هنتف  نآ  رهز  **** ردق اضق و  ات  مینآ  رد  ام 

دننک دنزگ  ورب  ییوم  هب  رگ  **** دزیوایب کلف  ییوم  هب  هک 
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دننک نودرگ  هن  شوگ  رد  نارتخا  تبسا  لعن  هرامش 225 :

دننک نودرگ  هن  شوگ  رد  نارتخا  تبسا  لعن  **** راو هدنب  رخافت  يور  زا  هک  يدنوادخ  يا 

دننک نوراق  نادواج  يزاین  یب  زا  ار  زآ  **** وت رابرهوگ  تسد  ربا  يار و  باتفآ 

دننک نوگلگ  تیصاخ  زا  قیقع  نوچ  ار  ابرهک  **** تنمشد کشا  سکع  هاج و  راسخر  �هعمل 

دننک نوماه  رد  هن  هوک و  رد  هن  لکیه  نانچ  ناک  **** یلکیه ناطیش  تسا  یمزراوخ  درگاش  ار  هدنب 

دننک نوجعم  رگا  هوک  یبلک  عوج  جالع  رد  **** تسین دیما  ورد  ار  يریس  هک  دراد  يا  هدعم 

دننک نوحیج  رب  شاعما  تروص  نیطایش  رگ  **** دنشک یکشخ  رب  تخر  ناگنهن  وا  بیهن  زا 

دننک رد ;  هژکنا  شک  دوب  يوید  نوچ  تسار  **** رام داب و  شرهز  هک  شقلح  دوش  یلاخ  را  مد  کی 

دننک نوباص  زا  هلمج  دوخ  وا  نان  ریمخ  رگ  **** دروخ ینوباص  ياولح  یمه  ییوگ  هرش  زا 

دننک نوچ  نیکسم  دنچ  نیا  ات  هک  الیواو  هآ و  **** ورم هب  رگید  هم  کی  دنامب  رگ  شاح هللا 

دننک نوسفا  یمه  نان  رب  اتسور  رهش و  لها  **** دادماب ات  یبش  ره  وا  �هدعم  بیهن  زک 

دننک نوزومان  هشیدناز  یمه  منوزوم  عبط  **** دنکب مخیب  زا  هک  وا  دنکب  بوس و  تخم 

ابحاص
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دننک نوگانوگ  تاریخ  یسب  مسوم  نیردنک  **** نک ریخ  اداب  ریخ  تیازج  برای 

دننک نوعلم  نیا  عفد  دنروآ و  نوخیبش  ات  **** رامگ رب  تبسح  يور  زا  ار  دنچ  یمالغ  ای 

دننک نوخ  دص  تحلصم  کی  یپ  زا  ناهاشداپ  **** راکشآ ار  یبسور  نز  رفاک  نیا  شکب  ای 

دننک نوریب  شملاع  دودح  زا  یلیس  هب  ات  **** لک طحق  درآرب  ملاع  زک  شیپ  ناز  وگب  ای 

دننک نوزفا  رفن  کی  ارجا  مراد  يرجم  هچناز  **** ار هدنب  نم  ات  هک  ار  ناوید  لها  امرفب  ای 

دننک هلان  هشیمه  ایرد  ناک و  هرامش 226 :

دننک هلان  هشیمه  ایرد  ناک و  **** تفک لاون  زا  هک  یمیرک  يا 

دننک هلاوح  وت  تسد  فک  هب  **** دش ردقم  نوچ  قلخ  يزور 

دننک هلالح  یم  زاب  شنماب  **** تسدش مارح  ملد  رب  شوخ  شیع 

دننک هلایپ  رد  هشیش  زا  هچناز  **** شنیباک یپزا  هد  مبان  رز 

دننک هلاس  رازه  ترانک  رد  **** کلف ناگیاد  هک  ات  يزداش 

دننک هلال  وچ  ار  دیما  يور  هرامش 227 :

دننک هلال  وچ  ار  دیما  يور  **** وت تمهو  کلک  هک  یگرزب  يا 

دننک هلاس  رازه  رسک  ربج  **** نالد هتسکش  وت  ناسحا  کی  زا 

دننک هلان  زاین  زک  ناسک  نآ  **** دنیارگب وت  رد  زامن  هب 

دننک هلاون  کی  هب  ار  يرخ  هک  **** دنچ ینابتلق  هدومرف  طحق 

دننک هلاوح  نم  هب  ار  الب  ات  **** زورما دندمآ  نم  قاثو  رد 

دننک هلایپ  رد  هک  يزیچ  هب  زج  **** درک مناوت  یمن  ناشیا  عفد 

دنهاش ترضح  نامیدن  هک  هرامش 228 :

دنهاش ترضح  نامیدن  هک  **** دنچ یشیپ  هدیرب  هدیرد  سپ 
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دنهار رد  هراپ  دنچ  یسک  هک  **** دننار یم  قلخ  تسار  پچ و  زا 

دنوش يار  هراتس  مناد  وت  يار  رون  ز  هرامش 229 :

دنوش يار  هراتس  مناد  وت  يار  رون  ز  **** تنارادتسود هک  ینآ  اناگیادخ 

دنوش ياسرهپس  هرجم  نانکاس  وچ  **** ردق هب  دنتفایب  نوچ  وت  هگرد  لوبق 

دنوش يازف  برط  تتخب  رئاط  نمی  هب  **** رگم هکنآ  دیما  رب  وت  �هناخ  هدنب  هب 

دنوش يارگرس  لعل  یم  ات ز  هکنادب  **** نیریش دهاش و  دنفیرح  راچ  هتسشن 

دنوش ياج  زاب  هداگان  همه  نادهاش  هک  **** مسرت یمه  ناز  تسدیسرن  ناشبارش 

دنوش ياپ  راچ  هس  ره  نیمه  هدنب  ماک  هب  **** یقاس دهدرد  هک  ناش  رپ  رغاس  ود  کی  هب 

دنوش ياگ  بارش  ات  وت  �هدنب  فیرح و  **** بارش ود  يا  هشیش  هب  ناش  ینک  زیزع  رگا 

دنیب یتبون  هک  یهایس  يور  وجه  ز  هرامش 230 :

دنیب یتبون  هک  یهایس  يور  وجه  ز  **** یتسدیدن يره  رد  يرگ  شیر  کشخ  هب 

دنیچ نآ  زا  نادواج  ات  وت  رکذ  غرم  هک  **** يدنکارپ يا  هناد  ندز  همیخ  هب  نونک 

دنیزگب لقع  هویش  ناک  دینشن  نانچ  **** رتش ياپ  تسدراچ و  نخس  ظفل  ود  نآ  رد 

دنیشنب کین  زین  نآ  رد  همیخ  بوچ  هک  **** بایرد ارم  لد  فطلت  رذع و  هب  نکم 

دهجن دب  لعف  هک  زج  وزا  هک  هرامش 231 :

دهجن دب  لعف  هک  زج  وزا  هک  **** تسلعفدب لیخب  نآ  نامسآ 

دهرن ناج  هب  وا  تسد  زا  زگره  **** دروخ هکره  هک  روخم  شبآ  نان و 

دهنب وا  دزن  هب  وج  یکتشم  **** لثم هب  یسک  رگ  هک  هب  وا  زا  كاخ 

دهد زاب  تسیب  هناد  ره  هب  سپ  **** دنک لوبق  وا  زا  نامیرک  نوچ 

دهدن روخ  رون  وت  لامک  هک  هرامش 232 :
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دهدن روخ  رون  وت  لامک  هک  **** دوشن نامسآ  بآ  اورسخ 

دهدن رظن  وا  رمع  نینچ  دش  **** مبای یمن  رگج  یب  �همقل 

دهدن رگج  یب  هدرگ  یکی  هک  **** داب هتفاکش  ناهج  هاگ  هدرگ 

دهدن رکش  لگ  رامیب  هب  هک  **** تسین تمالم  ار  توملا  کلم 

دهدن ررض  وت  هب  تراشا  نیا  **** يرادناهج یتسین  ناهج  وت 

دهدن ردق  زا  دیاش  هدبوت  **** دنکن اضق  را  دبیز  نکب  وت 

دهدن رمک  ابق  ار  کلفات  **** تسس ادابم  وت  رمع  رمک 

دهدن رز  هب  یتسود  زا  هکس  **** تزورفا هنامز  مان  شقن 

دهدن رقس  �هیام  وت  مشخ  **** رگا دشاب  كاب  هچ  ار  نارفاک 

دهدن رگو  دهد  رگ  اذبح  **** وت رد  دهد  یمن  هدنب  داد 

دهدن رگو  رگا  دوب  وا  راک  **** تسناوارف نآ  زا  قح  وت  دوج 

دهدن رطم  عمط  تشک  هب  هک  **** تستسد نآ  زا  وت  نومیم  تسد 

دهدن رفظو  ترصن  دهد و  **** وت �هلمح  هک  هگمزر  نآ  ياو 

دهدن رخ  هب  یگطاشم  لقع  **** تفگ مدآ  دیاشن  ار  سک  وت  زج 

دهدن رس  درد  هزادنا  هب  زج  **** دراد لد  درد  رایسب  هچرگ 

دهدنرب رازه  یلاس  هب  هک  **** دوب تخرد  نآ  هن  وت  تمرح 

دهدن رصب  رنه  مشچ  هب  هک  **** تسا همرس  نآ  هن  وت  هاگ  رد  كاخ 

دوب غیمز  یگریت  ار  هام  هرامش 233 :

دوب غیمز  یگریت  ار  هام  **** تسهام نوچ  درم  تسغیم و  وچ  نز 

دوب غیرد  نانز  هنیهب  هب  **** ملاع نیا  ردنا  درم  نیرتدب 
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دوب غیت  يازس  وا  ندرگ  **** نانز رهم  هب  دهن  لد  وا  هک  ره 

دوب كالفا  رب  وت  مصخ  رس  رگ  لثم  هب  هرامش 234 :

دوب كالفا  رب  وت  مصخ  رس  رگ  لثم  هب  **** دسرن تردق  �هیاپ  رب  هک  ردص  نآ  ییوت 

دوب كاچ  کلف  تسد  زا  شتلود  نماد  **** ارو هکره  دنز  وت  هاج  نماد  رد  تسد 

دوب كایرت  وت  هاگرد  تمدخ  ارک  ره  **** للخ چیه  دنکن  هنامز  بیسآ  رهز 

دوب كاپ  کلف  درگزک  ینیب  ینماد  **** رمع همهرد  رگا  تست  مرک  نیتساز 

دوب كاخ  رب  وت  هاوخ  دب  رس  نوچ  نم  ياپ  **** زور هس  هک  تلاصخ  هدیدنسپ  يدنسپ ز  سپ 

دوب كاب  دهد  ضراع  فرشم و  بسح  هب  **** ورد هک  تهاج  رکشل  زا  دشاب  ربخ  هچ 

دوب گنل  دیرف  ضراع  فرشم و  بیجن  هرامش 235 :

دوب گنل  دیرف  ضراع  فرشم و  بیجن  **** ورد هک  يرکشل  لیخ و  رد  دشاب  ریخ  هچ 

دوب گنس  ریز  زین  رگد  تسد  هک  ربخ  **** دسر رید  هن  ات  دوز  یکی  ياپ  تسکش 

دوب هداشگ  یتیگ  تمعن  يرد ز  ام  رب  هرامش 236 :

دوب هداشگ  یتیگ  تمعن  يرد ز  ام  رب  **** تمرکم هار  زا  هن  راگزور  دنچ  کی 

دوب هداهن  تناما  هب  ام  دزن  هک  یتفگ  **** درب زاب  داتفا  مه  هب  یکدنا  زیچ  نوچ 

دوب هداز  جیردت  هب  هنامز  ردام  زک  **** یتورث مین  نآ  مدیوگ  هکره  زورماو 

دوب هدادن  يدوج  رس  زا  هدنهد  ییوگ  **** دوز تساوخزاب  نآ  شمیوگ  تسین  وت  اب  نوچ 

دوب هداتف  نیا  اب  شراک  هک  وا  هراچیب  **** درک تشگزاب  دوخ  �هلضف  هب  گس  وچ  نودرگ 

دوب یلین  هک  یلیس  هب  نک  نانچ  هرامش 237 :

دوب یلین  هک  یلیس  هب  نک  نانچ  **** افق دشاب ، تسم  دب  هک  ار  یسک 

دوب یلیس  تسمدب  نامرد  هک  **** دنا هتفگ  لد  رایشه  ناریپ  هک 
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دوجوم ماش  حبص و  �هسیک  رد  هرامش 238 :

دوجوم ماش  حبص و  �هسیک  رد  **** دشاب هک  اهدقن  هاش ز  يا 

دودعم راچ  هس  یسفن  الا  **** تسین يرونا  رمع  �هسیک  رد 

دوهعم دقن  وچ  دنک  جرخ  ات  **** تسین وا  رهم  دنب و  هب  زین  ناو 

دوصقم هب  دسر  کلف  يار  ات  **** ددزدب ناز  ود  یکی  هک  مریگ 

دومحم هن  دوب  یتبقاع  نیو  **** دنربب شفرصت  تسد  ین 

دوبعم يوج  تسج و  نماد  رد  **** دوبن تسد  وچ  دنز  هچ  هگنآ 

دوج تمحر و  لدع و  رصنع  يا  **** تسا نیا  هدنب  لاح  وچ  هک  یناد 

دوقفم تسه  رعش  رعاش و  هن  **** یلک هب  نک  شیداب  شوخ  بش 

دوعسم ياهزور  نتسبآ  **** تینمت بش  دبا  هب  ات  يا 

دوبن نارگ  نارگید  رب  هب  هرامش 239 :

دوبن نارگ  نارگید  رب  هب  **** دیآ نارگ  نتشیوخ  يز  هک  ره 

دوبن ناهج  نیرد  رتنارگ  وز  **** محور کبس  نم  هک  دیوگ  هکناو 

دوبن ناج  داسف  زج  نارگ  زو  **** دیازفا تحار  حور  کبس  زا 

دوس شیوخ  درکاب  درادن  ما  هدرک  دوخ  هرامش 240 :

دوس شیوخ  درکاب  درادن  ما  هدرک  دوخ  **** نم حیدم  اغیرد  حیدم  ارت  متفگ 

دوب شیوخ  ياجرد  هن  بآ  متشگ  رادیب  **** تنتفگ حدم  ارم  دوب  مالتحا  نوچ 

دوعسم علاط  دعس و  رتخا  هرامش 241 :

دوعسم علاط  دعس و  رتخا  **** دودجم نیا  يانب  یلاع  درک 

دودوم نید  ءایض  ایند  ردص  **** دیمع ریم  لوزن  يارب  زا 
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دوعصو لوزن  ار  بآ  شتآ و  **** ذافن يور  دهد ز  شمکح  هکنآ 

دوسح مهو  هب  دسر  سسجت  هب  **** کلف رس  هب  دسر  رکفت  هب 

دوج �همانراک  هدرک  وا  فک  **** رحب �همانراب  هدرب  وا  لد 

دوجو دنب  شقن  شناسحا  تسه  **** اضق يامنهر  شنامرف  تسه 

دوهعم اطخ  لک  لقع  زا  تسین  **** نکمم طلغ  وا  يار  رب  تسین 

دوعق مایق و  رد  هنتف  تلود و  **** کلم یلاوح  رد  وت  مزح  يا ز 

دورو رودص و  رد  فاصنا  روج و  **** رهد یحاون  رد  وت  لدع  يو ز 

دوجس یحو  هدرک  وت  کلک  شیپ  **** عوکر هدرب  بیغ  وت  نهذ  شیپ 

دوجوم کی  وت  زا  رتلماک  تسه  **** يوا زجب  رگ  يادخ  لامک  هب 

دوصقم سک  داسف  نوک و  تسین  **** تکرح نیا  رد  ار  كالفا  هک  ات 

دودعمان خرچ  نارود  وچمه  **** دارم لوصحرد  وت  رمع  داب 

دیآ هزور  کی  خرچ  ارت  ياخس  هرامش 242 :

دیآ هزور  کی  خرچ  ارت  ياخس  **** یتیگ هک  رورپ  کلم  بحاص  یهز 

دیآ هزوریپ  خرچ  رد  هزرل  یمه  **** قلطم مکحرد  وت  نیگن  لعلز 

دیآ هزوم  رد  گنس  ار  داب  وزا  **** دیامن ناهرب  ریس  رد  وت  مهو  وچ 

دیآ هزور  تبون  وت  مایا  رد  **** دنادب وت  تمعن  نم  زآ  رگا 

دیآ هزوک  �هتسد  نم  تشپ  زا  هک  **** منانچ قحلا  هساک  هیس  رهدز 

دیآ هزویرد  هب  ایند  هب  خزود  هک  **** ددرگ مرگ  نانچ  رگید  هام  اوه 

دیآ هزوق  زا  هچنآ  ارم  دیابب  **** دشاب هلیپ  زا  هک  مهاوخن  نآ  رگا 

دیآرب رطاخ  زا  تچره  رگید  شیوخ  ریظن  زج  هرامش 243 :
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دیآرب رطاخ  زا  تچره  رگید  شیوخ  ریظن  زج  **** یبایب یهاوخ  رگا  مایا  زا  هک  يدنوادخ  يا 

دیآ رثوک  بآ  لعف  وا  شتآ  زا  دبا  ات  **** دناشفرب خزود  هب  تبسا  مس  كاخ  رگا  دات 

دیآ ردنا  لابقا  وچ  ای  ددرگ  زاب  ثداوح  نوچ  **** تسیاپ هب  رد  رب  يرونا  تناگدنب  نیرتمک 

دیاب یم  باتفآ  شرکاچ  هرامش 244 :

دیاب یم  باتفآ  شرکاچ  **** کنانچ گرزب  يا  مراد  يدهاش 

دیاب یم  بان  رز  ناهج  کی  **** دنیب وا  میس  لت  ملد  ات 

دیاب یم  بارخ  یتسم  دنگ  **** رایشه دوب  ات  تسار  دوشن 

دیاب یم  بانط  یم  حدق  هس  **** وا �همیخ  هب  دسر  منوتس  ات 

دیاب یم  بارش  یحارص  کی  **** دش لصاح  تول  بابسا و  لقن و 

دیاب یم  باوث  ار  تلد  رگ  **** دوب باوث  ارت  ات  هدب  وت 

دیازفا برط  ورد  هک  ییاج  هرامش 245 :

دیازفا برط  ورد  هک  ییاج  **** وت رکاچ  هتسشن  تسییاج 

دیارس یمه  شوخ  رت و  یگنچ  **** نابات هام  وچ  يا  هبرطم  اب 

دیابب یم  هک  وت  تعلط  زج  **** میراد هلمج  طاشن  بابسا 

دیایب کبس  دهد  فیرشت  **** ود ره  مینک  یمه  تساوخرد 

دیاز مک  ونچ  رارحا  ردام  زا  هکنآ  هرامش 246 :

دیاز مک  ونچ  رارحا  ردام  زا  هکنآ  **** دوج تلم  �هلقاع  مرک  عرش  یتفم 

دیاشگب نآ  لکشم  دنکب  يوتف  مکح  **** دناوخرب مرک  يور  زا  وچ  هدنب  يوتف 

دیامرف یتمرکم  دوخ  لد  دارم  هب  **** لاؤس فیلکت  هب  هن  ار  دوخ  �هدنب  يا  هجاوخ 

دیاسرف یمه  رمع  يربخ  یب  نآ  رد  مه  **** ماعنا ناز  يربخ  دباین  هدنب  یتدم 
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دیاب یم  وزا  يدومرف  وت  هچنآارم  هک  **** تسیکناک دسرپب  هجاوخ  زا  مه  تفای  ربخ  نوچ 

دیازفن نادب  چیه  دشک و  رد  مد  هدنب  **** بلطب وز  ورب  تسنالف  هک  دیوگ  هجاوخ 

دیارگب ادا  هب  سپ  دورگب و  ودب  ات  **** تساجک هجاوخ  نالف  هک  دسرپب  زور  رگد  نوچ 

دیاخرد مه  هب  هدوهیب  هرتپلک و  تشم  **** یکرکاچ وگ  هدهیب  نیا  زا  دنیب  یکدرم 

دیاگ یم  نز  هیاد و  ورب  تسدیسر  ات  **** تسزور هد  نونک  تفر  ام  �هجاوخ  شدیوگ 

دیاش دهاوخب  هجاوخ  زا  رگا  نآ  ضوع  **** نتفر دهاوخن  هتفر  نآ  سپ  زا  نوچ  هدنب 

دیان ات  نآ  زا  سپ  دریذپن  تلاوح  هک  **** نآ شدیآ  وزا  دهاوخ  ضوع  هک  دیاشن  رو 

دیازفیب لد  جنر  دنز  تسد  هچره  هب  هرامش 247 :

دیازفیب لد  جنر  دنز  تسد  هچره  هب  **** ددنب ورف  يا  هدنب  رب  وچ  راک  يادخ 

دیآ زاب  دنژن  راوخ و  يزیچ  رهب  ز  **** يدوخ وچمه  دزن  دوز  دوش  عبط  هب  رگو 

دیامنب شیوخ  يالاو  تردق  يادخ  **** زیچ دیابن  شسک  زک  دنک  داقتعا  وچ 

دیاشگب يادخ  راک و  ددنب  يادخ  **** تسین يزیچ  دقع  لح و ز  هدنب ز  تسد  هب 

دیاز یم  هچ  ناهج  تعدب  هک ز  هرامش 248 :

دیاز یم  هچ  ناهج  تعدب  هک ز  **** نیبب ایب و  نامزلا  عیدب  يا 

دیاسرفب مغ  هب  ناشکلف  ات  **** يراذگب جنر  هب  ار  ناتسود 

دیاب یمه  نینچ  نیا  ارت  هک  **** یضار مدش  یتسود  نیدب  نم 

دیالاپب یم  هدید  زا  لد  هک  **** متسداتف یتنحم  رد  هچرگ 

دیاساین وت  ياضاقت  زا  **** ملد هظحل  چیه  هک  وت  رس  هب 

دیآ یمه  وا  راب  نیا  میوگ  **** دهن زاب  تسد  هک  ره  مرد  هب 

دیاپ یمه  ارت  رد  رب  مشچ  **** زور بش و  ملد  غراف و  نم  وت ز 
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دیارگن لدع  هب  زج  وا  هکناز  **** تسین یتفم  چیه  لقع  زا  هب  دوخ 

دیاتسن ترگا  دهوکنب  **** نیرب تات  يوگب  وا  اب  هصق 

دیاشگن زاب  دنب  زا  میاپ  **** کلف وچ  تمیوگ  هچ  منادن  نیا 

دیاب یمه  نونک  وت  تمحر  **** منک هچ  وت  شیر  يور و  رس و  اب 

دیاخ یم  تسد  تشپ  متفاو  **** دزود یم  ياپ  تشپ  منهاک 

دیامنن تیتروص  رگد  ات  **** تفر تبیط  هچرگا  کتیب  ود  نیا 

دیامرف تاهرذع  ملد  دوخ  **** يدازآ یلدشوخ و  نیدب  رگ 

دیالایب تنماد  یمه  رگ  **** هن منیتسآ  ردنا  زاب  هنرو 

دیازفا تمالم  دهاکب  ناج  **** دنیوگ ناکریز  لزه  یب  دج 

دیازگنب ناتسود  تبیط  **** تسا هدنیازگ  نانمشد  �هنعط 

دیاریپب یم  تسوپ  مکلف  **** درد مغ و  زا  هک  نکم  منیتسوپ 

دیاس یمه  ناوختسا  مبش  ره  **** وت زا  رود  رهپس  يایسآ 

دیارایب یمه  نودرگ  فقس  **** قفش حبص و  وچ  مخر  کشا و  سکع 

دیاشخبب نم  لاح  رب  گنس  **** رهم هب  هکنانچ  منک  ییاهلان 

دیادزب کشا  گنر  مخر  زک  **** راک درادن  نآ  زج  نونکا  متسد 

دیامیپن ییداش  اهرمع  **** ودب خرچ  هک  ملد  دش  مغ  لیک 

دیادنارب لگ  هک  مسرتب  یم  **** لجا تسد  هب  کلف  مرمع  رد 

هچ
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دیابرب هنایم  زا  ارم  ای  **** دنک هنارک  الب  ات  منک 

دیآ رد  كاخ  رب  وت  ياپ  فک  هکسب  زا  هرامش 249 :

دیآ رد  كاخ  رب  وت  ياپ  فک  هکسب  زا  **** ار یلو  مشچ  هدش  همرس  ترد  كاخ  يا 

دیآرد هک  ای  دور  تسیچ  وا  يروتسد  **** تمدخ هب  تسیاپ  هب  دنب  وت  هگرد  رب 

دیاش کلف  درب  تدوجس  رگ  هرامش 250 :

دیاش کلف  درب  تدوجس  رگ  **** کلف رب ز  ردق  هب  دوج و  هب  يا 

دیاس یمه  کلف  تردق  ياپ  **** دشخب یمه  ناهج  تدوج  تسد 

دیاخ نیا  زا  تسد  تشپ  تدساح  **** دسوب نآ  زا  ياپ  تشپ  تکلف 

دیالاین یم  تسد  ناهج  هب  **** ومس ولع و  رس  زا  تتمه 

دیاساین یمه  رب  کلف  هب  **** فرش دوعس و  یپ  زا  ترتخا 

دیاز ارت  مه  رهد  وت  لثم  **** درآ ارت  مه  خرچ  وت  هبش 

دیاشگب زار  خرچ  شلد  اب  **** رهم وت  ياوه  زا  لد  رد  ار  هکره 

دیارگنب افش  نوچ  شملا  **** زرح وت  لوبق  زا  نترب  ارکره 

دیاشخبن وا  تاذ  ورب  هک  **** نانچ تسدوخ  نمشد  تنمشد 

دیاریپب شرس  شنایز  دوخ  **** ییاریپ هچ  وا  نیک  رجنخ 

دیآ زاین  سک  هب  یک  ماوت  اب  **** تسم وت  ياخس  یم  زا  زاین  يا 

دیازفیب برط  دهاکب  مغ  **** نآ تبرش  هک  میداد  یبرشم 

دیارگن لفس  يوس  شرهوج  **** ضرع هب  زج  هکنانچ  تفاطل  زا 

دیامننب اوه  نوچ  وا  هکناز  **** سک دنیبن  نیمز  رب  وا  لظ 

دیاتسب هک  ارت  وت  نوچ  تفگ  **** تفگ هچ  دیدب  درخ  نوچ  شنم  اب 
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دیادنا باتفآ  لگ  هب  سک  **** میوگ منک  هگن  تلکش  هب  نوچ 

دیامیپ باتهام  زگ  هب  سک  **** میوگ منک  هگن  تمرج  هب  رگ 

دیادزب جنر  گنر  لدز  هک  **** تبرش دوب  نآ  برشم  نآرد  ات 

دیابرب هلال  راسخر  گنر  **** سکع هب  هک  ییم  وت  تسد  رب  داب 

دیالاپب وض  وچ  هنیگباز  **** فطل هب  هکنانچ  يا  هدولاپ  فرص و 

دیامرفن دب  يار  درخ  ات  **** ناور هنامز  رب  تنامرف  يار و 

دیاسرفن نامسآ  اضق  ات  **** هدوسرفب وت  رمع  �هماج 

دیارایب رخ  ار  نخس  ات  **** درخ وچ  وت  حدم  يارآ  نخس 

دیاب یمه  وت  حار  ار  حور  **** مرخ ام  ناج  وت  هاج  هب  يا 

ناج رهب  زا  مسج  **** تسیاب یمه  یم  رهب  زا  ماج 
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دیاب یمه 

دیاشگب نادب و  ددنبب  هک  هرامش 251 :

دیاشگب نادب و  ددنبب  هک  **** تسا تیصاخ  ود  ار  باتهم  عبط 

دیادزب لدع  وچ  لد  رگد  هب  **** دشارخب روج  وچ  ناج  یکی  هب 

دیاز یم  صاوخلا  سخا  هک  **** باتهم یلع  نیا  تسیباتهام 

دیاسرفب ار  دهع  بصق  **** گنر ددنبب  ار  فاصنا  بیس 

دیازفیب افج  ماکز  رد  **** نوزف هدرکن  یگدازآ  لگ 

دیان نورب  انث  يوج  هب  ات  **** دنکن تمرکم  يایرد  دم 

دیالایب نشلگ  بآ و  وچ  ات  **** ریثات دنک  یم  رزج  رد  زاب 

دیاش ار  تاثداح  رزاگ  **** هچ یناد  باتهام  نینچ  نیا 

دیابرد ماج  تفه  شش و  زک  **** داسف نوک و  باسح  رد  شرگ  ات 

دیامیپ شانف  رب  ناهگان  **** اضق تسد  هب  یجف  عارذ  هب 

دیامرف باوص  راک  همه  هرامش 252 :

دیامرف باوص  راک  همه  **** وت نشور  يار  هک  یگرزب  يا 

دیامرف باوج  ارنآ  تدوج  **** دننک هنامز  رد  هک  یلاؤس  ره 

دیامرف بارش  یحارص  کی  **** مرک هب  نارتهم  وچ  ار  نارتهک 

دیاپن رید  مه  یبوخان  یبوخ و  نیک  هرامش 253 :

دیاپن رید  مه  یبوخان  یبوخ و  نیک  **** دیاشن هک  اریا  هنم  لد  ناهج  راک  رب 

دیاسب هقلح  نآ  ددرگ و  هیس  میس  نآ  **** يزور رخاک  لهم  متفگب  هک  نادنچ 

دیاگن كوخ  یسک  رهش  نیا  رد  زورماو  **** رخآ يدش  یکوخ  یتفریذپن و  مدنپ 
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دیاین شیب  نیا  زا  تنحم  اقل  ورس  يا  **** يوم رپ  خر  اب  مه  يدرد و  رپ  لد  اب  مه 

دیامن یمه  يرثا  سکره  هرامش 254 :

دیامن یمه  يرثا  سکره  **** نیدلادیئوم �هیثرم  رد 

دیازف ییلست  هک  دشاب  **** زین منک  یهبشت  هک  متفگ 

دیازن یمه  نخس  عبط  دوخ  **** ینعم ناهج  نآ  زا  سپ  نکیل 

دیال هزره  عبط  هک  هن  یطرش  **** تسطرش لاح  حرش  همه  نیا  اب 

دیاین نورد  سفق  هب  اقنع  **** دوب لدگنت  رهپس  فوج  رد 

دیابر رد  كاخ  رس  نیز  مک  **** یلضف داب  تساجک  تفگ  یم 

دیاشگ اضق  ردق و  دنب  **** شلضف ياشگ  هرگ  هک  نادزی 

دیاشن نانچنآ  زج  هک  نانوچ  **** قیال عامتسا  هب  دینشب 

دیاب هچ  یم  عنص  �هدبز  نیاک  **** تفگ لجا  تلاسر  هب  شفطل 

دیارس مغ  ياون  دنچ  ات  **** تناج لبلب  جازم  خاش  رب 

دیارگ یمن  ودب  وت  يار  **** نوک ملاع  تسرصتخم  رگ 

دیآ هنوگچ  ترگد  نآ  ات  **** تسه رگد  �هنکس  هک  مارخب 

دیفسو هایس  دوش  ترتچ  رهوگ  لظز  هرامش 255 :

دیفسو هایس  دوش  ترتچ  رهوگ  لظز  **** رفظ حبص  هک  دش  کیدزن  اناگیادخ 

دیون هداد  حون  نامیلس و  کلم  رمع  هب  **** لک بهاو  دوج  ضیف  ارت  دوجو  ایا 

دیشروخرب تسا  لکشم  نآ  ندرک  هنخر  هک  **** هدش طیسب  نانچ  تلدع  هیاس  هک  ییوت 

دیهان طبرب  تسکشب  وت  مزب  هوکش  **** مارهب نشوج  تسسگب  وت  مزر  بیهن 

دیب رجنخ  دننز  رس  رب  وت  مان  هب  شرگ  **** وت نمشد  كرت  كاچ  لگ  �هچنغ  وچ  دوش 
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دیشمج متاخ  هسوب  ارت  راسی  دهد  **** ریدقت �هماخ  هدجس  ارت  نیمی  درب 

دیهان �هرجح  مارهب و  �هنکس  راوج  **** داد ار  نامسآ  دیشروخ  هک  يادخ  نادب 

دیفس باتفآ  رون  زا  هم  هایس  خر  **** درک تعنص  هاگراک  رد  هک  يادخ  نادب 

دیما تسین  رمع  دیشروخ  هب  هیاس  ارم ز  **** تکلف نوچ  هاگزاب  تقرافم  رد  هک 

دیسر تاثداح  بیسآ  هن ز  هرامش 256 :

دیسر تاثداح  بیسآ  هن ز  **** وت كرابم  �هطقس  ابحاص 

دیود هدنب  هب  نامساز  ییهنم  **** دش ثداح  وچ  هعقاو  نیا  شود 

دینش هک  نانچ  تدیوگرب  هدنب  **** درک تیاکح  نآ  زا  ییارجام 

دیمچ رصق  يوس  وچ  یناهگان  **** نمچز ناهج  �هجاوخ  يد  تفگ 

دیچرب هر  كاخز  نماد  نیچ  **** تکرح نآ  نایم  ردنا  رگم 

دیلام یمه  وا  شفک  رد  يور  **** درد هبو  داتفوا  شیاپ  رد  كاخ 

دیدب كاخ  طاسبنا  نامسآ  **** نماد شکم  رد  هدنب  زا  ینعی 

دیبنجرد وچ  شتریغ  توق  **** شیاپ رب  درب  ریغ  تریغ 

دیشک زاب  راو  مصخ  یلیس  **** دز رب  نیتسآ  درک و  شرت  خر 

دیدزد رد  مرج  تشگ و  برطضم  **** وا یلیس  میبز  نیکسم  كاخ 

دیزخب نتشیوخ  ياج  زا  رگم  **** كاخ لزلزت  زا  شنومیم  ياپ 

دیربب نبز  بش  يوسیگ  شود  **** رحس تقو  هکنآ  دوب  نیا  زا  مه 

دیردب ابق  نتشیوخرب  حبص  **** زور لواز  هکنآ  دوب  نیا  زا  مه 

دیشچ هک  یتبرش  لهس  نیا  زا  هک  **** ناشچم یییخلت  چیه  شبر  ای 

دیکچب نامسآ  مادنا  يوخ ز  **** درسف باتفآ  مرج  رب  رون 
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دیشک زور  رازعرب  بش  لین  هرامش 257 :

دیشک زور  رازعرب  بش  لین  **** وا تردق  تسد  هک  ییادخ  هب 

دید دهاوخن  تحار و  امش  یب  **** هظحل کی  دیدن  ردارب  نیک 

دیزون ابص  يریگبش  داب  **** وا لد  لگ  رب  چیه  امش  یب 

دیرپن شوخ  شیع  تاذل و  غرم  **** شناج �هچیرد  زا  کی  چیه 

دیهان زا  رت  يوق  شمار  هب  يا  هرامش 258 :

دیهان زا  رت  يوق  شمار  هب  يا  **** تسین دراطع  رنهرد  رگ  هدنب 

دیشروخ سلجم  هب  دهاوخ  راب  **** لد هرهز و  مادک  زا  نامز  ره 

دیوج هچ  قرز  نآ  زا  يرازاب  كدرم  ناک  هرامش 259 :

دیوج هچ  قرز  نآ  زا  يرازاب  كدرم  ناک  **** تفگ نینچ  شیوخ  ردپ  اب  يرسپ  يزور 

دیوبن دایص  گس  ناشعمط  دنگ  زک  **** یهورگ لاوحا  ینک  صحفت  هچ  اتفگ 

دیوپن هفیج  هلبزم و  يوس  هب  مدرم  **** دیارگن نود  �هفیاط  نانچ  هب  لقاع 

دیور هچ  هک  یشاپ  هچ  كاخ  نآ  رد  مخت  ناز  **** تسداسف مخت  �هعرزم  یکی  رازاب 

دیوشن هبانوخ  هب  هلال  نوچ  وت  يور  ات  **** هشفنب تشپ  زا  یتسار  نکم  دیما 

دیوگن تسار  یکی  رازاب  همه  رد  ناز  **** تداهش لوق  زا  رت  تسار  دوبن  یلوق 

دیز تمحز  ءاز  یب  هظحل  کی  هک  هرامش 260 :

دیز تمحز  ءاز  یب  هظحل  کی  هک  **** راگزور زا  دهاوخ  يرونا  رگا 

دیر تمحر  ءار  رس  رب  ات  هک  **** راگزور دروآ  دیدپ  ار  سگم 

دیسر رماعوبا  خیش  نابسا  رامعا  رو  ماک  هرامش 261 :

دیسر رماعوبا  خیش  نابسا  رامعا  رو  ماک  **** داب رومعم  نآ  هک  ترومعم  لبطصا  زا  ورسخ 
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دیشک یتشک  رد  هک  ربمغیپ  حون  راگدای  **** تسه هک  هقیفوت  هللا  مادا  نومیم  بکرم 

دینشو دید  وت  مشچ  شوگ و  هک  وک  نآ  �هصق  **** ابحرم مدقم  ریخ  كرابم  ریپ  يا  متفگ 

دید هچ  ترس  �هدید  يرهپس  ياهرطخ  زو  **** تفای هچ  تشوگ  نامسآ  ریرص  ياهربخ  زا 

دیرچ یم  نوچ  اهزبس  یخویشلا  خیش  سلجم  **** دنتشاد نابسا  هلمج  ملاع  هک  یتقو  نآ  ردنا 

دیود نوچ  متسر  شخر  دوب و  هچ  حلاص  �هقان  **** لیلخ حبذ  �هصق  حون و  يوگ و  مدآ  لاح 

دیرب دومیپب و  نوچ  هر  کت  زیت  قارب  رب  **** نامسآ تفه  یبش  رد  يرسا  رس  راوسهش 

دینباوخ نوچ  اهنتف  ناو  یلع  دید  تحلصم  **** دوب هچ  ینولیقا  لضف  نآ  رکبوب و  تعیب 

دیرد نوچ  رکشل  نادرگ  فص  ناتسد  متسر  **** تسکش نوچ  رتنع  ورمع  برح  رارک  ردیح 

دیزگ یم  نادند  هب  اجنآ  نم  نبغ  زا  تسد  تشپ  **** تفگ هچ  ات  ینادن  قحلا  دش  مشخ  ردنا  بسا 

دیروآ نم  رس  رب  نیاک  نیب  لاکشا  نیا  هو  هو  **** ینم نوچ  زا  لاؤس  نیا  هللارفغتسا  يا  تفگ 

دیسر یک  ملاع  رود  رد  تمدقم  كرابم  ات  **** يوگب رخآ  يا  هنرخ  امیدق  ابسا  شمتفگ 

دیرفآ یلاعت  دزیاک  روناج  نیتسخن  نآ  **** مادک یناد  یم  چیه  يدنام  رایسب  وت  تفگ 

فرح ر

رادم کی  نک  نم  نوناق  رب  شیوخ  شاعم  رد  هرامش 262 :

رادم کی  نک  نم  نوناق  رب  شیوخ  شاعم  رد  **** حالص یهاوخ  رگا  ونشب  نم  دنپ  ردارب  يا 

رارق یب  روبصان و  يدرگن  نآ  تاوف  رب  **** فسا زک  ناد  نیقی  متفگ  رب  تسین  ترارق  رو 

رایشوه زیمتاب و  درم  چیه  دهاوخن  نز  **** ام مایا  نیردناک  نک  نز  كرت  شاب و  درم 

رادرامیت رم  هودنا  ره  لصا  دهاوخ  هکنآ  **** رح فیحصت  دوش  سپ  رخ  دوخ  لصا  ردنا  دشاب 

راذعلگ یقاس  میس  ییور  هام  يدقورس  **** رز هب  رخ  كزینک  يراب  یتوهش  ریسا  رو 

هن ینیب  شیوخ  لام  يور  **** دادماب تقو  هب  يزیخ  نوچ  هک  ینادردق  نیا 
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راد ماو  يور 

رازه دص  ترودک  ینیب و  عفن  کی  وردناک  **** یقحرب وز  رذگرب  يرادن  تبغر  سک  هب  رو 

رایدنفسا رفس  رد  نوتاخ  یب و  یب  رضح  رد  **** مالغ نیزگب  نک  شیپ  هنامز  لها  �هویش 

رازراک هاگ  هب  نیک  فص  هب  ار  دوخ  دنز  رب  **** ریز هاک  تقو  هب  نماد  وت  رهب  زا  دنز  رب 

راپ وچ  تشیپ  ار  هسوب  عامج و  دشاب  همو  لاس  **** ریت هب  دشاب  ودع  مصخ و  �هدنزود  بش  زور و 

راوس مه  هدایپ  مه  كزینک  مه  مالغ و  مه  **** قیفر مه  میدن و  مه  نیرق و  مه  فیرح و  مه 

رایع رز  وا  تسه  تجازم  ددرگ  لد  رو ز  **** میس گنس و  اب  يزب  يراب  وت  عبط  رب  دوب  ات 

راد شوگ  وت  اب  ارم  سابل  رد  تسیفرح  هرامش 263 :

راد شوگ  وت  اب  ارم  سابل  رد  تسیفرح  **** دوج اخس و  يابق  تسار  وت  دقرب  يا 

راگدای سیردا  يراک  هیخب  دراد ز  **** شا هراپ  هک  ییابق  هنهک  تسارم  نت  رد 

رات دوپ و  هتشر  شدوخ  كود  یعس  هب  اوح  **** هتشاک هبنپ  شدوخ  دوج  تسد  هب  مدآ 

راذگ منک  یهورگ  شیپ  هک  فرط  ره  زا  **** دنخشیر ماو  مدنک  وا  ياهخاروس 

راظتنا مشچ  یفرط  ره  هب  اهخاروس  **** وت يابق  هار  هب  تسه  هک  امن  یفطل 

رازلگ دص  تدیورب  یمدق  ره  زا  هرامش 264 :

رازلگ دص  تدیورب  یمدق  ره  زا  **** رابکی يزاسب  را  تعانق  راخ  اب 

راخ �هتسد  کی  لگ ز  تخاسب  گرب  دص  **** زور هس  ود  ردنا  هک  نیشن  ناشکراخ  اب 

رازآ نخس  نیا  زا  دنریگن  هکنآ  طرش  هب  هرامش 265 :

رازآ نخس  نیا  زا  دنریگن  هکنآ  طرش  هب  **** دنیامرف عامتسا  لضف  هب  تسا  تیاکح 

راب هگ  اضق  زا  تفر  شهگراب  هب  رگم  **** لوک جخ  ییبارع  هشکلم  راگزور  هب 

رانید دص  هاشداپ  دهدب  رگا  ارم  **** مراد جح  مزع  لاسما  هک  درک  لاؤس 
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رایسب منک  اعد  شرمع  تلود و  يارب  **** قدص رس  زا  مریگب  هبعک  رد  �هقلح  وچ 

رآ نادنچود  ورب  یبارع  تساوخ  هچنآ  هک  **** تفگ نزاخ  هب  نخس  نیا  دینشب  هشداپ  وچ 

رادرب نیا  دیس  هک  ار  وا  هش  تفگ  فطل  هب  **** داهنب هش  شیپ  دروآ و  نزاخ و  تفرب 

رازفا ياپ  يارک و  ارت و  داز  تسدص  **** تسرانید تسیود  نیک  نادب  راد و  ساپس 

راهنز ار  يادخ  يارب  نم ز  رهب  هن  **** توشر مهد  یم  هناشومخ  هب  رگد  دص 

راک ددرگ  هابت  دبرد  لیکو  زا  هک  **** ینکن نم  دای  چیه  یسر  �هبعک  هب  نوچ  هک 

راد یم  رامش  یب  تنم  وز  هرامش 266 :

راد یم  رامش  یب  تنم  وز  **** دماین تتمدخ  هب  هدنب  رگ 

رادنپم ثبع  وت  تمدخ  رد  **** ریصقت درک  زور  هس  ود  کی  رو 

رایسب تفر  هبعک  يوس  ناوتن  **** یلالج هبعک  وت  هک  اریز 

رارطضا هب  دیارگ  عبط  سیسخ  يز  رگ  هرامش 267 :

رارطضا هب  دیارگ  عبط  سیسخ  يز  رگ  **** بجع هچ  ارو  دباین  میرک  رگ  هداز  آ 

رازغرم هب  دباین  مرغ  روگ و  هک  يریش  **** ار توق  رهب  زا  دیارگ  ناگس  يوس 

راگزور راثآ  وت  دوج  راعتسم  يو  هرامش 268 :

راگزور راثآ  وت  دوج  راعتسم  يو  **** نامسآ لابقا  وت  فطل  دافتسم  يا 

راعتسم وت  بوخ  تداع  نیا ز  راثآ  و  **** دافتسم وت  دوج  �هیاس  نآ ز  راونا 

راصتخا يور  زا  دش  هتفگ  رعش  ود  یتیب  **** ارت �هدنب  لمج  ودنه  باسح  زا  شود 

راهچرد لام  نیا  تمامت  نک  برض  سپ  **** يازفورب شرذج  رگنب و  راهچ  لام 

راوتسا وت  مزح  وچ  نیتم و  وت  يار  نوچ  **** تیب مین  ود  ردنا  دش  هتفگ  فرحود  کنیا 

راکشآ هاوخ  ناهن  هاوخ  ود  نآ  ینعم  **** تسین مامت  نآ  یب  هک  تسرگید  فرح  کی 
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راگن نوچ  راک  نیا  دوش  دش  برض  هس  رد  نوچ  **** تسار فرح  ود  ره  نیمه  باسح  نیا  عومجم 

رادم اور  وت  مه  درادن  اور  وت  زا  **** دوب اوران  رگ  شسامتلا و  تسا  نیا 

راوس ود  فک  رد  میدنامب  راوخ  ریسا و  هرامش 269 :

راوس ود  فک  رد  میدنامب  راوخ  ریسا و  **** ریبد راهچ  يزرد و  شش  رعاش و  هس  نم و 

رازه راهچ  رگو  دنشاب  هدراچ  هچ  رگا  **** دننک گنج  هنوگچ  رعاش  يزرد و  ریبد و 

رحس تقو  رسپ  نآ  دمآ  نم  کیدزن  شود  هرامش 270 :

رحس تقو  رسپ  نآ  دمآ  نم  کیدزن  شود  **** فیرح ات  هس  رگاینخ و  ود  حازم و  یکی  اب 

رهگ زا  عصرم  دنب  رمک  مدروآ  شدزن  **** سورخ مشچ  نوچ  لعل  بارش  مدروآ  ششیپ 

رصب ار  تراصب  يو  غالب و  ار  تغالب  ياک  **** يور دندرک  نم  هب  شنامیدن  نافیرح و  نآ 

رمک ددنب  اجک  رد  ار  وا  رم  دوبن  نایم  نوچ  **** بارش دزیر  اجک  رد  ار  وا  رم  دوبن  ناهد  نوچ 

رش هیام  هنرگا  دنرش  همه  هرامش 271 :

رش هیام  هنرگا  دنرش  همه  **** ناکرا مجنا و  كالفا و  رهد و 

ربخ ریخ  دوج  زا و  تسه  هک  ات  **** ریخ درادن  فرخ  ناهج  دوخ 

ردق اضق و  وا  رکذ  لماح  **** تسین هک  ریخ  دیما  يرادن  ات 

رثا تسین  تسه و  مان  وزا  هک  **** ریخ ملاع  ود  ره  هب  اقنع  تسیچ 

رگد گنر  هب  رگد  راک  تسین  **** جنرم چیه  شیوخ  راک  زا  لد  يا 

رتب هن  هب  هن  هد  تسا و  جنپ  ود  لب  **** تس هدژه  هدفه و  وچ  هیسن  دقن و 

رد وت  ایرد و  نوچ  تسه  یلک  هب  هرامش 272 :

رد وت  ایرد و  نوچ  تسه  یلک  هب  **** شنیرفاک ینآ  وت  ادنوادخ 

رخافت دص  ار  ناهج  وت  زا  یهز  **** دشابن وت  نوچ  ناولهپ  ار  ناهج 
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رح وت  وچ  یتیگ  ردام  دیازن  **** ریش وت  وچ  تلود  �هشیب  درادن 

رتلا شیتفگ  وت  غیت  هن  زگا  **** ياپ زا  یتسشنب  یک  هنتف  یتیگ  هب 

رپ رفظ  مشچ  وا  لیخ  زا  تسه  هک  **** تسیک نآ  هک  اتفگ  نارتخا  اب  کلف 

رقنس جنانیا  کب  رادناج  غلا  **** دنتفگ دندیسوبب و  وت  باکر 

رد �هلیوط  زا  هب  لوطم  هن  هرامش 273 :

رد �هلیوط  زا  هب  لوطم  هن  **** ونشب یتحیصن  نم  زا  یضاق 

رخآ درگ  وت  نکم  ییاغب  رخ  **** رود هفک  زا  رخ  تمتفگ  اهراب 

رح تمایق  ات  فیحصت  هب  نیا  **** تفرگن تنماد  رارحا  دنپ 

رس هب  هداتفوا  گنس  تکنیو  **** يدنکفا نم  �هچایرد  کیک 

ربم گننو  مان  خب  نیا  زا  شیب  **** دمآ راب  هب  اجه  خاش  هک  نیه 

رتش ياپ  تسدراچ و  ناهو  ناه  **** دنکن يرک  يرگ  یشیر  کشخ 

رم همالسلاب  خیشلا  اهیا  **** میوگ یمن  نیا  زا  شیب  نامز  نیا 

رپ میوگ  هک  میرآ  نادب  رگ  **** وت ندرگ  هب  وت  نوخ  نیا  زا  سپ 

رس رب  نم  شیپ  داهن  تشگنا  هرامش 274 :

رس رب  نم  شیپ  داهن  تشگنا  **** تجاح ودب  رت  يودک  هب  مدرب 

رت ییودک  نم  غاب  همه  ردنا  **** تسه رگ  نم  کشخ  يودگ  هب  اتفگ 

رکش نارایشوه  راک  رخآ  هرامش 275 :

رکش نارایشوه  راک  رخآ  **** تسه هک  هنارک  یب  رود  نیردنا 

رکش فحصم  مه  شیدنا  هم  سپ  **** تسیچ دزرا  رکش  هب  ناک  یتمعن 

رطخ تسه  هکلب  تسین  رنه  زا  هرامش 276 :
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رطخ تسه  هکلب  تسین  رنه  زا  **** رد ینیکتاس  هب  ندروخ  هداب 

رتب تنیا  سلجم  ياهرطخ  زو  **** وا لصاح  تسا  نتفر  نتفخ و 

رش نتسج  باوصان و  نتفگ  **** رهم نتسج  هنیک  فذق و  ندرک 

رب ددنبن  اهزیچ  نینچ  زج  **** ناز ینیکتاس  دروخ  وا  هک  ره 

روخم وت  هدب  ارم  نک  یمدرم  **** ین یتحار  تسه و  جنر  همه  نوچ 

رمک هتسب  رکشین  نوچ  تتمدخ  رد  کلف  يو  هرامش 277 :

رمک هتسب  رکشین  نوچ  تتمدخ  رد  کلف  يو  **** دوع وچمه  ایوب  وت  شتآ  زا  رنه  يا 

رطخ سبدرادن  رتهم  نآ  دزن  رقحم  نیو  **** فافز ردنا  تسدمآ  دوع  رکش و  اب  نم  راک 

رکش دوعاب و  هتسویپ  دنک  یم  شتآ  باک و  **** دنک یم  نآ  نم  هب  مغ  نیک  نم  هب  هد  رکش  دوع و 

روتس وید و  دشاب  ارچ  هریخ  هرامش 278 :

روتس وید و  دشاب  ارچ  هریخ  **** دوش هتشرف  هک  دناوت  هک  ره 

روش نیریش و  رس  رد  ردپ  کلم  **** فلخان رسپ  يا  ینکن  ات 

رونت ردنا  دوب  جرفت  هچ  دوخ  **** ریثا رونت  رعق  ناهج  تسیچ 

روگ تسا و  هدرم  هک  تسین  سفق  غرم و  **** نتز ددرگن  ریس  شلد  هک  ناج 

روم وچمه  دشکب  هناد  وچ  صرح  **** رام وچمه  دنزب  نادند  وچ  مشخ 

روز هب  ار  کلف  درک  ناوت  هرخس  **** ردق هب  ار  کلم  داد  ناوت  هریط 

رومس زا  بصق و  زا  یهرب  ات  **** لادتعا زا  وش  دیشروخ  �همشچ 

روپ هن  دریگ  هرفتغ  تنز  هن  ات  **** رهپس نوچ  رپسم  توهش  هب  كاخ 

روع نابیرگ  تستفرگ  هک  دوخ  **** درخ دریگب  تنابیرگ  هک  وب 

روه تسهام و  همه  نودرگ  هک  ریگ  **** يان تسگنچ و  همه  یتیگ  هک  ریگ 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


روک تسیمشچ  هک  هچناز  ارت  سفن  **** رک تسیشوگ  هک  هچناز  ارت  عبط 

روخ رگج  نوخ  نیشنب  وگ  رمق  رود  رد  هرامش 279 :

روخ رگج  نوخ  نیشنب  وگ  رمق  رود  رد  **** تخومآ رنه  يدرخ  هب  دروخ و  رگج  هک  سک  ره 

روخرب نز و  یم  یسفن  ناشیا  تروص  اب  **** دنا یسک  وچ  تروص  هب  هک  یناسک  کیدزن 

روخ رکش  ياولح  نک و  یم  یگرخسم  اب  **** شوپ رز  هب  يابید  رب و  یم  نانز  ماغیپ 

رورسم يداش  روجنر و  جنر  هرامش 280 :

رورسم يداش  روجنر و  جنر  **** وا تیشم  زا  هک  ییادخ  هب 

روجنر تتمدخ  نامرح  ناو ز  **** تسیناج ناهج  همه  رد  ارم  هک 

ریذپانف مسج  هن  دوب  ضحم  حور  وک  هرامش 281 :

ریذپانف مسج  هن  دوب  ضحم  حور  وک  **** درمب نامزلا  لامک  هک  ربم  نامگ  زگره 

ریپ هدنگ  خرچ  نیدب  هرهز  یبرطم  زا  **** دنا هتشگ  ریس  کلف  نانکاس  هک  ناد  یم 

ریظن یب  ملع  نیرد  هنامز  رد  دوب  وک  **** دندش نامزلا  لامک  دزن  هب  يرگ  شهاوخ 

ریگب وا  ياج  ایب  هرهز  ناج  کشر  يا  **** میا هدرک  رود  کلف  ار ز  هرهز  دنتفگ 

ریش درآ  نورب  ریس  زا  شفطل  رظن  هرامش 282 :

ریش درآ  نورب  ریس  زا  شفطل  رظن  **** شین درآ  دیدپ  شون  زا  شمشخ  رثا 

ریت دزادنیب  هک  هگنآ  دنک  کی  ییود  زو  **** غیت دریگ  فک  هب  هک  هگنآ  دنک  ود  یکی  زا 

فرح ز

زین تفگن  متفر  نتفر  تقو  هک  اریز  هرامش 283 :

زین تفگن  متفر  نتفر  تقو  هک  اریز  **** ام نامزلا ز  جات  انام  تفر  هدرزآ 

زیزع رد  تسمیکح و  درم  تسرد و  شظفل  **** تسین طرش  تشاد  ناوتن  عمط  وا  زا  فارسا 

زوریف نید  سمش  تاعارم  زا  هرامش 284 :
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زوریف نید  سمش  تاعارم  زا  **** نونکا تسا  رتهب  زور  زا  مزور 

زوریپ ایلوا  ادعا و  رب  یک  **** نیا شباطخ  کلف  زا  نادواج 

زیچ هچ  راهچ  نآ  هک  ییوگب  وت  را  میوگب  هرامش 285 :

زیچ هچ  راهچ  نآ  هک  ییوگب  وت  را  میوگب  **** ارت يادخ  زا  مهاوخ  یمه  زیچ  راهچ 

زیت ردنا  تلبس  هب  راه و  ردنا  تشیر  هب  **** رام ردنا  تتسد  هب  راخ و  ردنا  تاپ  هب 

فرح س

سک دنچ  دننیشن  هجاوخ  ناوخ  هب  متفگ  هرامش 286 :

سک دنچ  دننیشن  هجاوخ  ناوخ  هب  متفگ  **** لاؤس یکی  مدرکب  هجاوخ  ناسک  زا  يد 

سگم نارتهک  زا  هتشرف و  نارتهم  زا  **** مادم سک  ود  دنیشن  هجاوخ  ناوخ  هب  اتفگ 

ساطو هنامیپ  روخ  رد  دوب  هک  یم  نآ  زا  هن  هرامش 287 :

ساطو هنامیپ  روخ  رد  دوب  هک  یم  نآ  زا  هن  **** تسرفب یم  يردق  کی  یهر  ره  هب  ابحاص 

سایرک یحارصو  تستسد  فک  وا  رغاس  **** ار نامیس  یب  هک  روش  یب  رش و  یب  یم  ناز 

سب ینک  هچ  ره  زا  نک  راک  یکی  ودره  نیز  هرامش 288 :

سب ینک  هچ  ره  زا  نک  راک  یکی  ودره  نیز  **** دشاب وت  راک  ناهج  راک  نیهب  هک  یهاوخ 

سک رگد  ینادن ز  چنآ  ریگ  هدیاف  ای  **** ار يرگد  ینادب  چنآ  هد  هدیاف  ای 

سسع باتفآ  هنحش  نامسآ  هرامش 289 :

سسع باتفآ  هنحش  نامسآ  **** رد وت  يایربک  میلقا  هب  يا 

سک دنادن  رگا  ینادب  وت  **** قاثو هب  يا  هدروخ  هچ  ییوگ  دنچ 

سوه هک  زج  مخبطم  دزپن  **** نازور شش  جنپ و  نوخ  مروخ  هچ 

سب دناسر و  وا  لیصافت  هب  **** يزور لمجم  هک  ییادخ  هب 
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سگم هن  دنیب و  روم  یمه  هن  **** نم �هناخ  ياوه  نیمز و  هک 

سفن هک  زج  تسین  مولعم  چیه  **** زورما میگدنز  بابسا  هک  نیه 

سونبآ راگزور  تسا و  قلبا  نامسآ  هرامش 290 :

سونبآ راگزور  تسا و  قلبا  نامسآ  **** وت نامرف  رد  هدنب  رتمک  هک  يدنوادخ  يا 

سوبتسد ناشخر  دیشروخ  بل  ار  تتسد  هدرک  **** لامیاپ نادرگ  نودرگ  رس  ار  تردق  هتشگ 

سوسف يا  خوآ  هک  دیوگ  یتعاس  ره  نامسآ  **** لاله رپ  دشاب  وت  نار  کی  لعن  زا  سوط  كاخ 

سوط كاخ  دسوب  هک  ات  يدوب  هدومرف  ار  هدنب  **** راگدرک شنیرفآ  يادتبا  رد  یکشاک 

سوسفا وت  زج  سوب  هب  تلعل  بل  هرامش 291 :

سوسفا وت  زج  سوب  هب  تلعل  بل  **** تسفیح وت  تسد  زجب  تفلز  رس 

سوب یم  وت  مه  يراب  وت  لعل  بل  **** شک یم  وت  مه  يراب  وت  فلز  رس 

سیردت فینصت و  ینک  رگ  یناوت  هرامش 292 :

سیلبا نوچ  میحج  رد  ندش  تای  هرامش 293 :

سیلبا نوچ  میحج  رد  ندش  تای  **** سیجرج نوچ  باذع  ردنا  ندوب 

سیسخ درم  شیپ  هب  نداتسیاو  **** عمط ندرک و  لاؤس  زا  تسرتهب 

فرح ش

شابم زگره  وگ  هماع  لوبق  ور  تمکح  هار  هرامش 294 :

شابم زگره  وگ  هماع  لوبق  ور  تمکح  هار  **** رعش گنن  زا  دنچ  هماع  لوبق  رهب  يرونا 

شابم زگره  وگ  هماگنه  یمرگ  ار  نایوار  **** نکم يدرس  رگد  نتفگ  لزع  ماگنه  تفر 

شابم زگره  وگ  هماج  زارط  دش  لماک  وچ  ناج  **** شوپب دشاب  تیفاع  سابل  اب  تمکح  جات 

شابم زگره  وگ  همانهش  افش  دمآ  اجک  ره  **** رگن یسودرف  ناصقن  یلعوب  لامک  رد 
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شابم زگره  وگ  هماخ  غیت و  وت  یمارهب  ریت  **** تدیاب یماخ  هماخ  غیت و  هیبشت  زا  یکات 

شابم زگره  وگ  هماکدوخ  زا  ماک  وش  وا  داب  **** شنم شوخ  تعانق  تسداز و  ماک  دوخ  وزرآ 

شبات دسر  نم  هب  نامیل  غارچ  زا  هک  هرامش 295 :

شبات دسر  نم  هب  نامیئل  غارچ  زا  هک  **** هب منیشن  را  یکیرات  هب  هایس  بش 

شبآ ریس  دننک  نانود  �هیاقس  زا  هک  **** رتیلوا بابک  نامرح  شتآ  رب  رگج 

شراوگرزب مرک  تسد  هرامش 296 :

شراوگرزب مرک  تسد  **** تبغر نیتسآ  زک  هجاوخ  نآ 

شراگزور داهن  كاخ  رد  **** ار یملاع  كاخز  تشادرب 

شرادیاپ يازع  دناشنب  **** نکیلو وا  ریظن  تسشنن 

شراگدای غیرد  كاخرب  **** ناسحا میتی  نم  وچ  هنوگدص 

شعرم نارتوبک  دننام  هرامش 297 :

شعرم نارتوبک  دننام  **** تسدیسر ناهج  همه  هب  مرعش 

شوخان باوج  دهدب  ار  ام  **** خساپ تقو  هک  دشاب  نآ  خوش 

شکرز ثیدح  رس  رذگب ز  **** تفگ متساوخ  وچ  شبل  رکش ز 

شوگنزرم هراخ  گنس  زا  دیور  هرامش 298 :

شوگنزرم هراخ  گنس  زا  دیور  **** وت تواخس  زا  هک  یمیرک  يا 

شود رب  هیشاغ  تسه  ار  خرچ  **** درک نیز  تتلود  بسا  ناهج  ات 

شوگ دلامب  کلف  شبابر  نوچ  **** دنزن تتمدخ  يات  وا  هکنآ 

شوپ یباتع  موش  طبرب  وچ  هک  **** دوش هچ  متخاس  وت  حدم  گنچ 

شیدنارود لقع  ریبدت  هب  هن  هرامش 299 :

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


شیدنارود لقع  ریبدت  هب  هن  **** لقع ربدم  يا  وت  زا  رود  شود 

شیکرفاک سفن  داب  نوگن  هک  **** یسفن یب  هنوگ  هنوگ  زا  تشیپ 

شیر تلاجخ  زا  مناج  دنک  یم  **** زورما نآ  دای  هکنآ  ما  هدرک 

شیوخ یتسم  یگدروخ و  یم  رذع  **** تفگ مهاوخ  هنوگچ  یناد  چیه 

شیوخ یهلا  تردق  �هبلک  هرامش 300 :

شیوخ یهلا  تردق  �هبلک  **** ار نودرگ  درک  هک  ییادخ  هب 

شیوخ یهابت  رگم  يدوس  چیه  **** شیوخ يرادراک  مدیدن ز  هک 

شیکدب ملاع  شدابم ز  جنر  چیه  هک  هرامش 301 :

شیکدب ملاع  شدابم ز  جنر  چیه  هک  **** نیدلا بیجن  لجا  درادن  جنر  هب  رگا 

شیب مراین  رسدرد  رگد  هکنآ  طرش  هب  **** تنم دهن  مرس  رب  یهیس  يا  هراپ  هب 

شیورد يا  هک  درذگب  وا  لد  �هشوگ  هب  **** ینعم نیا  مناد  هعطق  نیا  ندناوخ  تقو  هب 

شیوخ يراکدیپس  زا  تشگن  ریس  وت  لد  **** دمآ ریس  وت  نداد  یهیس  زا  نم  لد 

دشاب اضق  يرگید  رب  هچرگ  هرامش 302 :

دشاب اضق  يرگید  رب  هچرگ  **** دیآ نامسآ  زک  ییالب  ره 

دشاب اجک  يرونا  �هناخ  **** دیوگ یم  هدیسران  نیمز  رب 

شیوخ میب  زا  رگم  دیان  نورب  شکرت  زا  تریت  هرامش 303 :

شیوخ میب  زا  رگم  دیان  نورب  شکرت  زا  تریت  **** ناهج رد  مدیدن  رت  لددب  وت  زک  یعاجش  يا 

شیوخ میلقا  رد  میب  زا  نامک  نوچ  يدرگ  هتفخ  **** دنشکرب شکرت  يریت ز  رگد  یمیلقا  هب  رگ 

شیوخ میس  دزیر  وت  رد  وکارت  میس  دروخ  ناو  **** دنک نوریب  رز  وت  زا  وک  ارت  رز  درب  نآ 

شیوخ �هدنگ  لخب  صرح و  زا  یموق  هرامش 304 :
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شیوخ �هدنگ  لخب  صرح و  زا  یموق  **** دندروآ رعش  حرط  تداع 

شیوخ �هدنژ  ژاژ  تافارخ  رب  **** هاگنآ دنهن  یمه  تمکح  مان 

شیوخ �هدنرد  هدنزود و  همه  **** دنا نامیئل  نیا  زارخ  گرگ و 

شیوخ �هدنخرهز  ياهیگریط  **** روآ دای  زین  وت  سپ  يرونا 

شیوخ �هدنکفرد  شیپ  كرس  **** زآ یلیس  يدوخ ز  نوچمه  شیپ 

شیوخ �هدنب  نارگید و  �هجاوخ  **** ینیب یم  شنامز  نیک  نک  رکش 

شیورد وت  لاون  یب  ناهج  يو  هرامش 305 :

شیورد وت  تسد  شیپ  ناهج  يو  هرامش 306 :

شیورد وت  تسد  شیپ  ناهج  يو  **** صقان وت  ردق  شیپ  کلف  يا 

شیوخ هدمآ  دولخ  ار  تتدم  **** هناگیب لاوز  ار  تتلود 

شیب شنیرفآ  لک  زا  تتاذ  **** ردق تبسن و  يور  یگرزب ز  رد 

شیدنارود نیب  شیپ  وت  مزح  **** باتع رید  وفع  دوز  وت  ملح 

شیپ هدمآ  تمدخ  هب  شنامسآ  **** داب هک  وت  تمدخ  شیپ  رد  شود 

شیک بهذم و  چیه  هب  زیاج  تشاد  **** ناوت هک  ما  هدرکن  زواجت  نآ 

شیوخ یتسم  یگدرخ و  یب  رذع  **** تساوخ مهاوخ  هنوگچ  یناد  چیه 

فرح ع

عیفر شیوخ  يار  وچ  تمه  هب  يو  هرامش 307 :

عیفر شیوخ  يار  وچ  تمه  هب  يو  **** دوعسم دوخ  مان  وچ  علاط  هب  يا 

عیطم عوط  هب  ارت  یهن  رما و  **** نوک ملاع  عاطم  نآ  نامسآ 

عیبر جازم  افو  يابص  هب  **** هداد ار  دیما  هام  هریت 
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عیرس ءیطب و  نادواج  ناشریس  **** ارت مزع  مزح و  تسا  هیالط  ود 

عیفش وت  مه  مصخ و  وت  مه  يا  هدوب  **** نم حلاصم  رد  هک  دش  یتدم 

عیزوت زا  يزاین  یب  مهر  دص  **** تسداد وت  صاخ  ياهتفطاع 

عیدب وت  صیاصخ  زا  دوب  هک  **** تدم نیا  رد  هنم  وت  یتعدب 

عینش شحف  یفخ و  كرش  تسه  **** دنگوس ودب  زج  هک  ییادخ  هب 

عیقوت نآ  زا  دوبن  عقوت  نیا  **** زگره مطخ  نیا  جیورت  هب  هک 

فرح ف

فرب يراکدیپس  هر  کی  هب  تشگ  دیپس  هرامش 308 :

فرب يراکدیپس  هر  کی  هب  تشگ  دیپس  **** ام یتسدزارد  ثیدح  تشگ  زارد 

فرژ تنوفع  رپ  دنرحب  ود  بآ  اوه و  **** تخس عفانم  رپ  دنلعف  ود  بآ  نیمز و 

فرت قیرب  يروخ  یعفا  هیلق  هکنانچ  **** شرت يور  خلت و  شیع  نیز  همه  نم  ناغف 

فرگش تسیتغارف  ار  وا  نم  دوجو  زا  هک  **** نیدلادیمح نم  دنوادخ  نم ز  ناغف 

فرظ هن  دنام و  هبق  هن  ایرد  �هزرل  روز  ز  **** ار یهام  عرد  هک  مسوم  هم و  نینچ  نیا  رد 

فرص هن  تفای  رایع  شدقن  هن  هک  يا  هدیصق  **** مدرب شتمدخ  هب  فلکت  رازه  دص  هب 

فرح ود  هب  يا  هتفه  دعب  ارم  درکن  ربخ  **** دننک هک  نانچ  شندرکان  ندرک و  ضرع  ز 

فئاطل جنگ  يدرم و  ناکم  هرامش 309 :

فئاطل جنگ  يدرم و  ناکم  **** الاو ردص  تورم  ناک  ایا 

فئاط هن  دادغب و  هن  ورم و  رد  هن  **** تسین یمدرم  اخس و  رد  تریظن 

فئاحص فک  ردنا  دشاب  تدیفس  **** رشحم هب  ات  ادرف  هک  ینعم  نادب 

فئاظو بش  کی  تمرکم  دوج  ز  **** ار يرونا  يارب  ییامرفب 
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فرح ق

قاط يرمدار  يرح و  هب  يا  هرامش 310 :

قاط يرمدار  يرح و  هب  يا  **** تدزب وچ  حاکن  نون  رام 

قالط ياط  هب ز  قایرت  چیه  **** ینکن بلط  سک  ات ز  ناه  ناه و 

قرف چیه  ییادگ  نان  ات  بسک  لالح  زا  هرامش 311 :

قرف چیه  ییادگ  نان  ات  بسک  لالح  زا  **** هن وت  کیدزن  یشوپ و  یمه  قرزا  �هماج 

قرز هک  الا  ارت  قرزا  نآ  زا  دمان  یلصاح  **** یتسار ینعی  وت  قرزا  زا  يدرک  مک  فلا  نوچ 

قوجلس �هدود  کلم  سراح  هرامش 312 :

قوجلس �هدود  کلم  سراح  **** تیار لد و  دش  هک  یگرزب  يا 

قویع وت  ولع  لامک  رد  **** نودرگ رب  هدنامب  بجعتم 

قوراف نوچ  داد  لدع و  رد  هتشگ  **** متاح نوچ  دوج  لذب و  رد  هدوب 

قولخم تیاعر  رد  هام  لاس و  **** قلاخ تدابع  رد  بش  زور و 

قوشعم خر  نوچ  يارآ  سلجم  **** یفاص یم  نوچ  يازفا  تهزن 

قوزرم لجا  �هجاوخ  نید  دعس  **** هداد بقل  ارت  رم  نید  زع 

قوزرم لضاف و  رح و  دوب  نوچ  هرامش 313 :

قوزرم لضاف و  رح و  دوب  نوچ  **** تمدخ دنک  ار  قولخم  هکره 

قوشعم یم و  اب  قولخم  شیپ  **** شوخ دنارذگب  هک  دیاب  رمع 

قودنص هسیک و  هماج  رز و  زا  **** زین دیاین  یهت  رد  نیا  زا  سپ 

قولخم نز  رد ;  رخ  نیا ;**** دیاین  فک  هب  تمدخ  نوچ ز 

قوار لگ  رود  نول  زا  دنک  وا  نول  هک  هرامش 314 :
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قوار لگ  رود  نول  زا  دنک  وا  نول  هک  **** قحلا قیحر  �هداب  دوب  حور  ياذغ 

قح اناد  دزن  هب  لطاب  لطبم  دزن  هب  **** دیفم کیلو  ردپ  دنپ  وچ  خلت  معط  هب 

قمحا رب  عرش  يوتف  هب  هتشگ  مارح  **** اناد رب  لقع  ماکحا  هب  هتشگ  لالح 

قب دبایب  يا  هعرج  رگا  ددرگ  يامه  **** نیگهدنا ناج  دیادز ز  گنز  گنر  هب 

قیلثاج تخیر  یهر  نوخ  هک  سر  دایرف  هرامش 315 :

قیلثاج تخیر  یهر  نوخ  هک  سر  دایرف  **** قیفش ناگدنب  رب  كرابم  �هجاوخ  يا 

قیقع �هنوگ  مه  دراد و  کشم  يوب  مه  **** کنآ زا  تسرف  مکات  �هچب  نوخ  یتخل ز 

قیلساب لافیق و  لحکا و  نوخ  هداب  زا  **** مینک رپ  رابرگد  هجاوخ  دای  هب  ام  ات 

فرح ك

كارتف رب  وا  دش و  یم  نآ  هک  دوب  یتمه  هرامش 316 :

كارتف رب  وا  دش و  یم  نآ  هک  دوب  یتمه  **** اروک رب  کلف  هب  دش  نآ  یپ  زا  بیجن  هن 

كالفا زا  يدب  نارود و  تسیفازگ ز  هک  **** تسین ناز  مه  نونک  تسداتف  كاخ  رد  هکنیاو 

كاپ تریس  اب  هن  تسبوخ و  تروص  اب  هن  هک  **** وا تسناد  یک  شدید  یمه  رود  زا  کلف 

كاله میب  زا  دوب  نمیا  دوش  رترب  هکره  **** يوزا هک  یماقم  هب  ات  ناهج  شدیشکرب ز 

كاخ هب  داتفارد  راسنوگن  هرابرگد  ات  **** زاب شدرک  اهر  تسین  یسک  هک  شدیدب  نوچ 

کشم دوش  یم  نوخ  وت  قلخ  يوب  ز  هرامش 317 :

کشم دوش  یم  نوخ  وت  قلخ  يوب  ز  **** وهآ فان  ردنا  هک  يدار  ایا 

کشخ نینچ  یتسبورف  نم  رب  ارچ  **** هداشگ ایرد  نوچ  تسیتسد  ارت 

کش تسین  منآ  رد  بالود و  خرچ  زا  ما  هدید  هرامش 318 :

کش تسین  منآ  رد  بالود و  خرچ  زا  ما  هدید  **** لاثم کی  تلاگسدب  هاوخکین و  زا  ابحاص 
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کلف يوس  فرط  رگید  نیمز  يوس  فرط  کی  **** يا هدید  دیآرد  یم  شدرگ  هب  نوچ  شرود  لیم 

كرد يز  عجارت  ردنا  جرد و  يز  یقرت  رد  **** تسونچمه تلاگسدب  هاوخکین و  لیم  دصق و 

کمس يوس  دوش  یم  یلاخ  زغم  زا  غامد  ناو  **** كامس يوس  دوش  یمرب  لد  ماک  زا  رانک  نیا 

كود يوم و  زب  يا  هراپ  ششیپ  دروخ و  یم  وج  نان  هرامش 319 :

كود يوم و  زب  يا  هراپ  ششیپ  دروخ و  یم  وج  نان  **** یهد ردنا  تشذگ  یناقهد  ریپ  رب  یمعنم 

كولملا نیا  انتاذل  نم  تفگ  ناقهد  ریپ  **** شیع يزور و  نانچنآ  اب  رگن  نیکسم  يا  شتفگ 

کلم وچ  ناسدقم  تنانکاس  هرامش 320 :

کلم وچ  ناسدقم  تنانکاس  **** کلف عافترا  رادومن  يا 

کمس نیشنمه  وت  نحص  خیب  **** كامس رادزار  وت  فقس  جوا 

کش هب  هداتفوارد  ناوضر  يار  **** وت تنج و  نایم  زیمت  رد 

کمن وت  توالح  یب  یتسار  **** تشادن رهد و  گید  تشاد  یکتخپ 

کلف هن  وا  يار  بکوک و  هن  وا  **** نیدلازیزع تبکوک  یکلف 

کحم ایمیک و  شیلاع  يار  **** مولع ناحتما  عادبا و  رد  نآ 

كرد صالخ  جرد  لوصح  اب  **** شنومیم تمدخ  ظفح  رد  هکنآ 

كرت زارف  دوب  شنیرفاز  **** شردق �هیاپ  نییعت  هکنآ 

کمرب �هدود  مسر  رمس  **** خوسنم وا  مسر  خیرات  هدرک 

کی لچ و  دصناپ و  خیرات  وچمه  **** داب شرمع  ياهلاس  ددع 

فرح گ

گنر هب  هدرب  کشر  وت  زا  راهب  يا  هرامش 321 :

گنر هب  هدرب  کشر  وت  زا  راهب  يا  **** گنژرا �همانراک  اذبح 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 187 

http://www.ghaemiyeh.com


گنن دراد  خرچ  فقس  زا  تفقس  **** راع دراد  دلخ  نحص  زا  تنحص 

گنر یب  ردق  ارت  شقن  هدرک  **** بیکرت اضق  ارت  گنر  هداد 

گنت وت  دزن  راگزور  �هصرع  **** تشز وت  شیپ  راهدنق  تروص 

گنرد باتش و  رد  هراومه  همه  **** تفص هب  تروص و  هب  تریط  شحو و 

گنز زا  تسنمیا  تنادرگ  غیت  **** بات زا  تسغراف  تناکرت  ریت 

گنسرف کی  مه ز  هوطخ  کی  مه ز  **** ترد ریرص  ریاز  یعاد 

گنهآ نآ  رب  مه  هدرپ  نآ  رد  مه  **** ادص هب  تمخ  نابرطم  یکاح 

گنچ دزاون  یم  تیگنچ  تسد  **** يان دیارس  یم  تیئان  بل 

گنز وچ  بارش  رپ  تیقاس  ماج  **** هاگ هگ و  یب  هجاوخ  دای  رب  هدوب 

گنه ار  اوه  دهد  رف  ار  كاخ  **** شگنهرف هک  نسحلاوب  نید  دجم 

گنر وتفه  هب  دهد  نیورپ  لکش  **** روما ماظتنا  رد  شلدع  هکنآ 

گنهن ماک  وچ  دنک  وهآ  فان  **** دوسح ماقتنا  رد  شمهس  هکناو 

گنرش هاگ  قاذم و  رد  رکش  هگ  **** ناهج راک  يور  تشپ و  دوب  ات 

گنلپ تشپ  وچ  وت  هاوخدب  يور  **** دسح کشرس  زا  هتسویپ  داب 

فرح ل

لاق هن  یلیق و  هن  یفرح و  هن  یباتک و  هن  هرامش 322 :

لاق هن  یلیق و  هن  یفرح و  هن  یباتک و  هن  **** دوب دیاب  لجخ  وت  زا  ارم  هک  هب  نآ  زا  گرم 

لالم هک  الا  هدهیب  نیا  زا  دیازفین  هک  **** دیازفن نیا  رب  تسنیمه و  هدنب  نخس 

لامک لک  يا  کلف  زا  دابم  تناصقن  میب  **** ناصقن ره  زا  سپ  تسلامک  دیما  هک  ات 

لاوقا رد  نکفم  تیادخ  دنوادخ  يا  **** دندنکفا ارم  هک  ینجت  مرج و  نینچ  هب 
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لال یکنز  دش  یمه  رازاب  هب  هناخ  زا  هرامش 323 :

لال یکنز  دش  یمه  رازاب  هب  هناخ  زا  **** امرگ تدش  هگ  سوط  رد  هک  دنیوگ 

لام ارم  تسین  رگا  هک  شتشذگب  لد  رب  **** يریصح ریپ  یکی  ناکد  هب  تشذگب 

لاح همه  هب  يریصح  مک ز  دوبن  رخآ  **** معنت رهب  مرخ  عطن  نارگد  نوچ  ات 

لاقثم هب  هن  وجوج  هب  هیدک  زا  هدش  لصاح  **** درک نورب  هسکچ  یکذغاک  یکی  تسشنب و 

لان هن  هنزو  بنکک  زا  خللل و  زا  هن  **** دنچ ار  هرس  يریصصح  زگ  هد  هد  هد  اتفگ 

لاز نخس  هب  نینوچ  �هبحق  يا  ورب  شتفگ  **** دید شنخس  ءادا  وچ  يریصح  درگاش 

لاس دسر  هام  يد  هب  وت  یسرپب  خرن  ات  **** كاریزا وش  رگ  دمن  هب  نک  دمن  ریبدت 

لاف ادا  هب  يریگ  هعرق و  ینز  هک  سب  زا  **** تسا نیمه  وت  عطن  �هدعو  نآ  نم و  ناج 

لاح نیا  تروص  مشک  وجه  قرو  رد  نیه  **** رکذ نیا  لصاح  مهن  ضرع  قبط  رب  ناه 

لامک قرف  هدرپس  شعبط  ياپ  هرامش 324 :

لامک قرف  هدرپس  شعبط  ياپ  **** نخس هب  نآ  یلامک  ياهرعش 

لایخ مهو و  تادرفم  زا  لمجم  **** تسا مظن  نارگید  کیدزن  هچرگ 

لاح قیال  تخس  شاهنخس  رد  **** ارم تسزجعم  دنچ  نخس 

لال ياهلیوط  نوزوم  دوب  **** لزا ياهنازخ  رد  نآ  میوگ 

لاعتم دزیا  دوج  فدص  **** تسرد جازم  زا  هداد  ناش  هیام 

لاثم زیزع  کلف  نوچمه  همه  **** داهن میدق  لزا  نوچمه  همه 

لالح رحس  تسد  هتفس  ار  همه  **** درخ فرص  مشچ  هدید  ار  همه 

لاوحا شدرگ  هب  رهاوج  نوچ  **** اهب ردق و  هدوزف  یناعم  هب 

لاف كرابم  رتخا  دنلب  نآ  **** دومنب خر  وچ  مدع  باقن  زا 
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لافطا دقارم  رب  ناشفرد  **** دوب مسر  هک  نانچ  رهاوج  نآ 

لالج نیتسآ  شدولوم  زور  **** وا رطاخ  ناتسآ  رب  تخیر 

لاخ �هطقن  ار ز  فلز  �هقلح  **** تخانشن نخس  رد  هک  دش  نانچ  نوچ 

لاس هم و  ندرگ  شوگ و  رب  تسب  **** زور بش و  �هتشر  هب  شعبط  تسد 

لالز بآ  وچ  یمه  دنار  رعش  **** زیت شتآ  وچ  رطاخ  زک  تسوا 

هب **** دیابرب يوگ  هک  نم  رطاخ 
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لاتحم يوداج  تیافک ز 

لاحم باوص و  اهتفگ  همه  زا  **** تشگ نامیشپ  نخس  نآ  دیدب  نوچ 

لاثما رد  هلذب  هب  مدقم  يو  **** راعشا رد  هتکن  هب  ملسم  يا 

لاؤس باوج  رب  وچ  تزیت  مهو  **** باوج لاؤس  رب  وچ  تکاپ  عبط 

لامش ضرع  بونج و  ضرع  بآ  **** رهپس باتفآ  تسد  دنز  ات 

لاوز دابم  اقب  رهپس  رب  **** ارت رعش  راعش و  باتفآ 

لجا زا  دشابن  نمیا  را  دیاش  هرامش 325 :

لجا زا  دشابن  نمیا  را  دیاش  **** دوب نشلگ  رد  هجاوخ  تسشن  ات 

لثم رد  نیب  لعج  لاح  یهگناو  **** مادم تروص  زا  دنام  ار  لعج  وا 

لعج دتفا  نوردنا  گربلگ  هب  نوچ  **** نامز رد  دریمب  لگ  میسن  زک 

للخ یب  یعبط  مار و  ییاکذ  زیت و  یترکف  هرامش 326 :

للخ یب  یعبط  مار و  ییاکذ  زیت و  یترکف  **** بآ وچمه  ینابز  تسه و  مشتآ  نوچ  يرطاخ 

لزغ راوازس  یقوشعم  تسین  اغیرد  يو  **** حیدم راوازس  یحودمم  تسین  اغیرد  يا 

لیخ رد  ناگراتس  ار  تتمشح  هرامش 327 :

لیخ رد  ناگراتس  ار  تتمشح  **** راب بجاح  باتفآ  ارت  يا 

لیس مراکم  ارت  دوج  رحب  **** جرب یلاعم  ارت  هاج  خرچ 

لیفط هلمج  دوجو  ار  ترهوگ  **** ملاع ترطف  تقو  رد  هدوب 

لیهس هب  ات  رهپس  ءاهس  زا  **** تست تسایس  �هلعش  ررش 

لیو ندعم  وت  نمشد  �هناخ  **** نما عبنم  وت  تحاس  �هدس 

لیک دزاس  رهپس  زا  اضق  رگ  **** دیامیپن وت  دوج  نمرخ 
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لیم دشاب  وفع  يوس  ارت  رگ  **** درک دهاوخن  ییخاتسگ  هدنب 

لیللا مالک  ار  تیلاع  يار  **** زورما تسه  دای  هک  یناد  چیه 

فرح م

ماخ تخس  هدیدنسپان و  دوب  هرامش 328 :

ماخ تخس  هدیدنسپان و  دوب  **** درم هدازآ  ود  نایم  فلکت 

مایق نم  زا  هن  عوکر و  وت  زا  هن  **** میهن وس  کی  هب  فلکت  ات  ایب 

مالسلا کیلع  مکیلع  مالس  **** سپس نیز  ادتقا  مینک  تنس  هب 

ما هدروخ  یناگدنز  بآ  ياهتبرش  هچ  نم  هرامش 329 :

ما هدروخ  یناگدنز  بآ  ياهتبرش  هچ  نم  **** شود وت  عبط  فک و  زک  نیدلادشرا  یناد  چیه 

ما هدرورپ  ناج  هعطق  ناز  نم  هک  مناد  یمه  نیا  **** ار هعطق  نآ  يا  هدرورپ  نوچ  وت  ات  منادن  نآ 

ما هدروآ  رگد  ینامیا  شود  هب  یتسار  **** تسه تسا و  هدوب  يوق  رطاخ  نادب  منامیا  هچرگ 

ما هدرک  يدامتعا  دوخ  �هتفگ  رب  يا  هراپ  **** رعش تست  رعش  هک  ینعی  يا  هدرک  نییعت  وت  ات 

ما هدرتسگ  نم  هک  یمان  رب  هدروآ  دیزم  يا  **** وت مظن  زا  یگرابکی  دش  هدرتسگ  نم  مان 

ما هدیدب  وکین  ینعم  وت  �هدید  رد  هرامش 330 :

ماود رب  نارود  وچ  داب و  اهتنم  یب  دبا  نوچ  هرامش 331 :

مبوشآرب منک  رکفت  راو  میتی  هرامش 332 :

فرح ن

نم عبط  دارم  وت  رهم  قشع و  ياوه  يو  هرامش 333 :

متسرف ناسآ  هن  میوگ  راوشد  هن  هرامش 334 :

متسرفب هالک  ناو  منک  ضرع  هتشبن  هرامش 335 :

متستسسگ يرتخد  رویز  هرامش 336 :
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متفاتش يریجم  ردص  يوس  هب  هگناو  هرامش 337 :

متسه نآ  يازس  ییوگ  هچره  هرامش 338 :

مدید ناتسآ  رب  رس  شرد  رب  هرامش 339 :

مدآ هب  ات  یمیرکلا  نبا  میرک  هرامش 340 :

مدرگزاب مفیعض  کبک  رگا  هرامش 341 :

مدیدب دوخ  دیفس  يوم  کی  هرامش 342 :

مدنوادخ زا  مهاوخ  نآ  همه  اعد  رد  هک  هرامش 343 :

مراتسد وت  تمدخ  رد  هجاوخ  هرامش 344 :

مراد سپزاب  قلخ  زا  نتشیوخ  ود  نیدب  هرامش 345 :

مراد يا  هبارخ  نکیلو  وت  روخرد  هن  هرامش 346 :

مراک وت  دوش ز  هب  رگم  هکنآ  يوب  هب  هرامش 347 :

مربخ یب  تابص  میسن  نینچ ز  ارچ  هرامش 348 :

مرصاق یناعم  ظافلا و  مظن  زک  ربم  نظ  هرامش 349 :

مرن درک  شرثن  مظن و  رد  نینچ  ات  هرامش 350 :

مزوس یم  هنوگچ  تقشع  هک ز  هرامش 351 :

مزیهرپب یم  هدنب  نم  یشرت  هچره  ز  هرامش 352 :

مشارت یکتیب  ای  مسیون  یکطخ  ای  هرامش 353 :

مشومارف اضق  زا  تسه  وت  ذافن  اب  هک  هرامش 354 :

معزاو تسلقع  مناوخ  هنوگچ  هصق  هرامش 355 :

مغ يداش و  يوس  هب  هر  درب  حلص  گنج و  هک  هرامش 356 :

مغ يداش و  نایم  رد  ینک  ربص  رکش و  وچ  هرامش 357 :

مک راهچ  يزاتب  نامسآ  ریت  زو  هرامش 358 :
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مگرم بلاط  زورما  نم  هک  هرامش 359 :

مگنه یب  تابث و  یب  منک  هچ  هرامش 360 :

منک گنت  هنوگچ  نم  نیا  زا  لد  هرامش 361 :

منک ناهنپ  یمه  ات  دش  اهزور  هرامش 362 :

منم شون  هنامز  ناهد  رد  هرامش 363 :

موش ناسآ  نت  وت  یعس  هب  هکناز  هرامش 364 :

موظنم دوش  یمن  شرما  هب  زج  هرامش 365 :

مه مدناشفیب  تسد  اجه  حدم و  زا  متفگ  هرامش 366 :

مورحم لد  راک  ینامن ز  ات  هرامش 367 :

مویق میاق و  هکلب  ام  وچ  هن  هرامش 368 :

میارایب يا  هدیصق  هک  مهاوخ  هرامش 369 :

میا هشیت  ام  مه  ناشیا و  مه  هک  یموق  زا  هک  ات  هرامش 370 :

میاوت ماع  صاخ و  نامالغ  ام  هرامش 371 :

میاتس نم  دشاب  رمع  ات  ارت  هرامش 372 :

میداد هنایزات  رس  زا  سپ  هرامش 373 :

میقتسم ناهج  ودب  زا  هدش  نآ  هرامش 374 :

میکح نامقل  هس  ره  نیا  باتک  ردنا  درک  دای  هرامش 375 :

میلک تسد  وچمه  قافآ  يور  هرامش 376 :

نآ زا  ینام  بجع  هک  مناوخب  وت  رب  يا  هعطق  هرامش 377 :

نآ گرزب  دشاب  رگا  نم  زا  ریگم  هرامش 378 :

نازیم هب  دزیا  شتعاط  دجنسب  هرامش 379 :

نارگد دب  ارم  دنیوگن  هک  مناوتن  هرامش 380 :
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نازگ يدیمون  تشگنا  دوب  هطخ  نآ  یتدم  هرامش 381 :

نانچ دیدب  شرگید  هبور  هرامش 382 :

نادب شیوخ  يارب  زج  دورن  هرامش 383 :

ناهج درآ  لگ  لاس  ره  ات  داب  هرامش 384 :

نایوپ سوه  نیا  رد  مه  نامسآ  هرامش 385 :

نایفوک تاسایق  نایکم و  دیلقت  هرامش 386 :

نت نییور  خرچ  مجنر ز  هب  هک  هرامش 387 :

نزور �هبقث  مهام  دیشروخ و  یهگ  بش  زور و  هب  هرامش 388 :

نداهن تنحم  لد  ناج و  رب  رگد  هرامش 389 :

نهک كاخ  نیا  رد  ود  ره  نیا  زا  رت  نادند  زیت  هرامش 390 :

نشور تفک  زا  ششخب  �هدید  يو  هرامش 391 :

نکاس هظحل  کی  مین  نکاس  نیا  رب  هرامش 392 :

نیسح مان  یلع و  دوج  دمحا و  لامج  هرامش 393 :

نید تلود و  نیما  ایند  ردص  هرامش 394 :

نیریش وت  شیع  تسه  وزک  وت  فلاخم  هرامش 395 :

نیگن رهم  یمه  دبیز  کلف  رهم  فرش  زا  هرامش 396 :

نیز ار  نید  یتنیز و  ار  کلم  هرامش 397 :

نیمی هب  دناتسب  تراسی  هب  دهدب  هچناک  هرامش 398 :

نینمئوملاریما هاج  رصان  يا  يز  رید  هرامش 399 :

فرح ه

هاگآ ناگدنب  رس  زا  دشاب  هرامش 400 :

هاج همانراب و  دوب  نیا  زا  شیب  هرامش 401 :
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هاکب ناطلس  رعاش  لد  جنر  هرامش 402 :

هایس هتشگ  تملق  كون  هب  هک  یفرح  يور  هرامش 403 :

هاگآ ناهج  نیا  کین  دب و  زو  هرامش 404 :

هام وچ  يور  ياهب  رد  نآ  نیا و  هرامش 405 :

هب ددنبن  رگا  هاجنپ  دعب  هرامش 406 :

هتساریپ ترجنخ  زا  کلم  غاب  هرامش 407 :

هتسشن نارخ  همه  وچ  غراف  هرامش 408 :

هتفخ هدروخب و  نامز  شش  حدق  جنپ  هرامش 409 :

هتفرگ ییند  وت  ناسحا  یهز  هرامش 410 :

هتفگ انث  اهراب  نامسآ  هرامش 411 :

هداب �هراپ  تسرف  یناوتب  رگ  هرامش 412 :

هد باوج  ار  منخس  يرتهم  يور  زا  هرامش 413 :

هدنکفا يراد  مزیه  هک  نک  شتآ  زیخ و  امالغ  هرامش 414 :

هدئاف دراد  هچ  رگید  مرک  طحق  زج  خرچ  هرامش 415 :

هدیدنسپ دبا  ات  لزا  زا  هرامش 416 :

هدیشون لالم  ياهبرش  هرامش 417 :

هرخآ ایند و ال  عفن  الب  هرامش 418 :

هزور ار  لائوس  دیع و  وت  زار  زاین  هرامش 419 :

هسات ار و  امش  دیازف  تمالم  هرامش 420 :

همانداشگ ردق  وچ  هداد  هرامش 421 :

همان درب  یم  وت  طاسب  دب ز  کین و  هب  هرامش 422 :

هناسف قطنم  وت  قطن  شیپ  يا  هک  هرامش 423 :
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هنارک یب  وت  مرک  رحب  هرامش 424 :

هناگی ردص  بحاص و  يا  وت  هب  هرامش 425 :

هن نوزفا  باتک و  ام  سنوم  هرامش 426 :

هیاد رگد  نآ  لفط و  یکی  نیا  هرامش 427 :

هیامرس رازه  نداعم  نوچ  هرامش 428 :

فرح و

وا رارسا  رب  تسین  یعالطا  ار  سک  وت  زج  هرامش 429 :

وت روخرد  سلجم  تسین  هچرگا  هرامش 430 :

وت ماعنا  ار  دازآ  ناهج  کی  هدرک  هدنب  هرامش 431 :

وت �هناتسآ  دب  کین و  رد  هرامش 432 :

وض تلاجخ  رد  وت  زا  باتفآ  هرامش 433 :

فرح ي

یهر ارت  لضافا  راگزور و  رارحا  هرامش 434 :

وت �هناد  ماد و  دیص  نم  وچ  غرم  رازه  هرامش 435 :

ياپ هب  لابقا  رد  داب  دبا  ات  هرامش 436 :

يادخ نید  ریثا  ریخ  رثا  هرامش 437 :

يا هتسرب  تداعس  ورس  وت  ات  تسیلاخ  هرامش 438 :

يادخ تداد  لابقا  هک  یتقو  هب  هرامش 439 :

يامه ساپس  مرس  رب  دوب  هیاس  ره  هب  هک  هرامش 440 :

يا هشوت  هزیکاپ  تقیقح و  يدنسرخ  هرامش 441 :

یبارخ رد  دراد  يور  اغیرد  هرامش 442 :

یبانع رعش  ریز  هب  جاع  نوچ  هرامش 443 :
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یبن یتیآ ز  مناوخرب  کیل  هرامش 444 :

یتسرپ خر  مراک  تسبسا  نوچ  هن  هرامش 445 :

یحضاو زا  باتفآ  دش  یحلاص  حالصاب  هرامش 446 :

یخداش زیزع  مراد  نوچ  هدیشوپ  امش  زا  هرامش 447 :

يدابم تمصع  رتس  نکاس  زجب  هرامش 448 :

يدج تستخاس  ریدقت  هک ز  هرامش 449 :

يدش ناریح  هدید  شندید  زا  هک  هرامش 450 :

يرایشه یتسم و  تقو  هجاوخ  يا  هرامش 451 :

يرب تسیرب  اهبیع  همه  زا  هرامش 452 :

يرای نیردنا  زورما  برای  مهاوخ  هک  زو  مزاس  هچ  هرامش 453 :

يرب تسین  راهچ  نیز  يرنه  مدرم  هک  هرامش 454 :

يرب نورب  شتآ  زا  یکشخ  بآ و  يرت ز  هرامش 455 :

يرترب فال  دنز  باتفآ  جوا  اب  هرامش 456 :

يرپ ای  يدوب  وید  ای  کلم  ای  سپ  یمدآ  هرامش 457 :

يروذعم ریصقت  نیدب  یتسدادن  يزیچ  مرگ  هرامش 458 :

يروز تسداد و  يرز  نادزی  ترگ  هرامش 459 :

يزوریپ داد  شیماک  همه  رب  يادخ  هرامش 460 :

يزورهب نامض  رد  هدمآ  زاب  هرامش 461 :

یسر نت  جنر  هب  زج  هبعک  هب  ات  رگنب  کین  هرامش 462 :

یضار يرونا  هب  زج  ناهج  رد  هرامش 463 :

ییش لک  یف  ذفان  دش  نامسآ  ياضق  نوچ  هرامش 464 :

یکیکین هاگ  هاگ  نک  هشیپ  هرامش 465 :
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یکلف مجنا  وچ  نادرگ  هتشگ  هرامش 466 :

یکیپ وت  فطل  ضرع  اب  تسه  هرامش 467 :

یلیدع بشما  دننک  نم  اب  ات  هک  هرامش 468 :

یلام یهاج و  ارم  دیازفب  هک  هرامش 469 :

یم هب  تسین  تشگزاب  ارم  هک  هرامش 470 :

یمدربن رد  اجک  هنامز  اب  هتسویپ  هرامش 471 :

ینآ دروخرد  فاصنا  هب  قحلا  هک  هرامش 472 :

یناتسن شیوخ  داد  ارچ  وت  هرامش 473 :

یناث شخب  لاس  رورپ  هم  هرامش 474 :

یناگدنز لصاح ز  یب  يا  هرامش 475 :

ینامب زور  ره  بتار  بلط  ردناک  هرامش 476 :

یناث نامیلس  نآ ز  لدب و  فصآ  نیا ز  هرامش 477 :

ینازرا نخس  لها  دنرخب  تناج  هب  رگ  هرامش 478 :

یناوت یم  هک  يراب  نونکا  هرامش 479 :

ینارب میآ  هک  نودیا  دشاب  نانچ  هرامش 480 :

ینخس مک  زجع و  ای ز  منکن  وا  وجه  هک  هرامش 481 :

ینکن نوچ  مالس  نم  رب  مراد  مشچ  وچ  هرامش 482 :

یگس تنیا  یمدرمان و  تنیا  هرامش 483 :

ینیب اور  اطع  یب  نم  تسد  هرامش 484 :

یهلا ياهمکح  رارسا  تبسن  هتفرگ  هرامش 485 :

یهیفس نیدنچ  دیان ز  ریس  تلد  هرامش 486 :

يور فدرز  نونک  منادن  زاب  هکنانچ  هرامش 487 :
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يونشن یثیدح  رتشوخ  نیازک  ینعم  نیا  ونشب  هرامش 488 :

ییاین یم  ام  دزن  رتشیب  ارچ  هرامش 489 :

ییوت هک  نوبز  زجاع و  نینچ  نیا  هرامش 490 :

ییوپ اهردب  هک  یناوتن  تلیسو  یب  هرامش 491 :

هدیصق

فرح ا

اخس رحب  راقو و  هوک  تعفر و  رهپس  هرامش 1 : هدیصق 

الع انس و  زا  تسیرهپس  هک  نید  ءالع  **** اخس رحب  راقو و  هوک  تعفر و  رهپس 

ازس هب  �هصالخ  تقیقح  هب  �هصالخ  **** ماظن نادناخ  دالوا  همه  �هصالخ 

اخس هب  ار  كاخ  نامیقم  راک  هکنانچ  **** نخس هب  ار  کلم  تاماقم  داد  ماظن 

اهس رهپس  رب  نوچ  دوب  رهپس  شرب  **** ردق بتارم  رد  هک  ناریزو  ناگیادخ 

اسم حابص و  ندرگ  وا  تردق  هتسبب  **** نسم یبص و  تماق  وا  تعاط  هتسکش 

اطخ يوب  هن  هدمآ  باوص  گنر  هن  ورد  **** ریمض بذج  هب  دشکرب  ردق  رس  نخس ز 

اقستسا دریگ  بآ  وا  تبیه  فت  ز  **** افعتسا دهاوخ  كاخ  وا  تلوص  داب  ز 

اجر فوخ و  ناشن  شزاون  باتع و  دهد  **** داسف نوک و  ساسا  شفالخ  اضر و  دهن 

اوح مدآ و  دقع  رد  هدیاف  دوب  هچ  **** يدوب وا  ملاع  دقع  �هطساو  هن  رگا 

ابص باتش  ارت  ياخس  نانع  يا  هز  **** نیمز گنرد  ارت  تابث  باکر  يا  هز 

اضر نیع  هب  رظن  ار  اضق  وت  بناج  هب  **** بدا ياپ  هب  رذگ  ار  کلف  وت  هگرد  هب 

ادیپ اهزار  وت  مهو  �هدید  شیپ  هب  **** ناهنپ اهنتف  وت  لدع  �هیاس  ریز  هب 

اضق نانع  یمه  دباتب  وت  رماوا  **** ردق راذگ  یمه  ددنبب  وت  یهاون 

ادص لصا  توص  وچ  ینید  شناد و  لصا  وت  **** مالک لصا  فرح  وچ  يداد  نداد و  لصا  وت 
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نامگ **** بت ایرد  جازم  دراد  وت  عبط  کشر  ز 
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ایرد رب  هزرل  تسا  جوم  هک ز  ربم 

الال يؤلؤل  کشر  زو  وت  قطن  مرش  ز  **** تسا تیصاخ  هچ  زا  یناد  دنزن  مد  هک  فدص 

اصع هب  زج  باتفآ  يدور  یک  هنرگو  **** رهپس يار  تسا  هدش  نشور  وت  يار  رون  ز 

امن وشن و  دعتسم  دوش  گنس  جازم  **** تفک باب  حتف  ناراب  هک ز  یسک  نآ  وت 

انف جوم  ندش ز  دناوتن  نورب  لجا  **** دوش راب  هلاژ  ربا  تطخس  رگ  هک  ییوت 

ابآ تفه  تاهما و  راهچ  جازتما  ز  **** وت وچ  هجیتن  یکی  دیازنب  نارق  دص  هب 

ازوج زا  دراد  هتسب  رمک  وت  تمدخ  هب  **** وا هک  دنهد  اضر  ناز  کلف  سحن  دعس و  هب 

اوه تنانع  اب  تسکاخ و  وت  باکر  اب  هک  **** لعف شتآ  ریس  بآ  نآ  زا  هللا  كرابت 

الاب زا  دیآرب  نوچ  دور  داب  ریس  هب  **** بیشن هب  دوش  ورف  نوچ  دور  بآ  لکش  هب 

افق دشک ز  نورب  یعفا  �هرهم  هدید  ز  **** بذج توق  هب  اغو  ردنا  شمس  نیدرمز 

اکذ راوس  دسر  شرابغ  هب  یک  هنرگو  **** ریدقت شدناشنرب  وا  �هیاس  هب  رگم 

ارحص هک  دنک ز  هوک و  ارحص  دنک ز  **** دزیگنا شلعن  هک  يرایع  جرخ  لخد و  هب 

ادرف دوب  وردناک  تدرب  یملاع  هب  **** يزیگنارب را  شزورماک  يریس  هنامز 

ادج وت  تمدخ  لابقا  زا  مدنامزاب  هک  **** تساهتدم هچرگ  هدنب  نم  اراوگرزب 

الم الخ و  رد  هچ  ماوع و  صاوخاب و  هچ  **** تانث نم ز  نابز  ینامز  دوبن  ادج 

اطع عمط ز  مه  هزادنا  حیدم ز  ممه  **** دمآ نوزف  ما  هدنار  نخس  هکره  تعن  هب 

افو درکن  مرطاخ  ملد  تساوخ  کنانچ  **** تاهب لامک و  تیاغ  زک  وت  حدم  هب  رگم 

اوگ هدیصق  نیا  تسین  سب  میوگ  هچ  یمه  **** زجع هدیصق ز  نیردنا  ارم  تسبب  نخس 

انث حدم و  تست  هب  هدوتس  هک  یسک  نآ  وت  **** دوش هدوتس  یسکره  انث  حدم و  هب  رگا 

يازس **** شیوخ حیادم  نیزا  شیب  مرب  هچ  ازسان  هب 
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ازس حدم  تسارتو  ییوت  حدم 

انیم زا  درمز  دسانش  کین  هنامز  **** دنیآ نورب  نارگید  رگ  وت  لکش  هبش و  هب 

ادبم زا  متسدمآ  رعش  عطقم  هب  ات  هک  **** شیر لد  اب  وت  تلجخ  زک  دناد  يادخ 

امرخ هرصب و  هک  متفگ  متفگ  هچ  یمه  **** نامرک هریز و  هک  متفگ  متفگ  هچ  یمه 

الب میب و  باسح  ردنا  تبقاع  دیما  **** نوک ملاع  ياقب  رد  دوب  هک  ات  هشیمه 

اصحا دوش  نورب  تیمک  دبا ز  نوچ  هک  **** اداب نانچ  تیفاع  رد  وت  رمع  باسح 

اور هراتس  رب  وت  مکح  یهاوخ  هچره  هب  **** ناور هنامز  رب  وت  لوق  ییوگ  هچره  هب 

اعد هدرک  بیضخلا  فک  فک  نامسآ  رب  **** نیمز طیسب  رب  وت  لاح  تماقتسا  رب 

اخس رحب  راقو و  هوک  تعفر و  رهپس  هرامش 2 : هدیصق 

اهب ردق و  ناهج  نآ  ادخ  نید  ءاهب  **** اخس رحب  راقو و  هوک  تعفر و  رهپس 

اخس نامسآ  تسلالج و  باتفآ  هک  **** ولع ومس و  دنسم  نآ  نسح  یلعوبا 

اوح مدآ و  کلم  �هدعاق  لدع  هب  **** مارآ شبنج و  دقع  �هطساو  ردق  هب 

اطخ باوص و  فک  رب  انح  قطن  هب  دهن  **** ردق اضق و  خر  رب  اطخ  کلک  دشک ز 

اسن لاجر و  نورد  ناسحا  �هیاس  هب  شمه  **** رویط شوح و  نورد و  نامرف  �هطخ  هب  شمه 

اضر نیع  هب  اضق  رظان  وت  يوس  هب  ای  و  **** فطل تسد  هب  کلف  نازای  وت  ياپ  هب  ایا 

ایرد تعسو  وت  عبط  تعسو  نیمغ ز  **** نودرگ تعفر  وت  ردق  تعفر  لجخ ز 

ارضخ دبنگ  سوردم  وت  ردق  شیپ  هب  **** دیشروخ �همشچ  خوسنم  وت  يار  بنج  هب 

الال ؤلؤل  هب  لماح  وت  تسد  باحس  **** ریدقت خساپ  هب  قطان  وت  کلک  نابز 

ادیپ اهزار  وت  مهو  �هدید  شیپ  هب  **** ناهنپ اهنتف  وت  نما  نماد  ریز  هب 

ابص باتش  یب  وت  نانع  باتش  رب  **** نیمز گنرد  یب  وت  باکر  گنرد  رب 
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وشن و دعتسم  دوش  گنس  دیدح و  **** دراب نیمز  رب  هرطق  رگ  وت  فطل  باحس 
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امن

امس يور  لحز ز  دربب  راو  باهش  **** دشک رهپس  رب  هلعش  رگ  وت  رهق  مومس 

اوه تنانع  اب  تسکاخ و  وت  باکر  اب  هک  **** لعف شتآ  ریس  بآ  نآ  زا  هللا  كرابت 

افق هدومن  اوه  داب  هب  باتش  هگ  **** رارق هدوبر  نیمز  كاخ  گنرد ز  هگ 

ارحص لباقم  شهوک  ردنا  نتسج  هب  **** یکشخ ربارب  شرحب  ردنا  نتفر  هب 

الاب رد  هدروخ  سوک  زا  هوک  هوک و  هن  **** شبنج رد  هدروخ  جاک  وزا  خرچ  خرچ و  هن 

اقب لیدع  انف  دشابن  هک  ات  مادم  **** نامگ ریظن  نیقی  دیاین  هک  ات  هشیمه 

انف سنج  داب  جنر  زا  تدساح  ياقب  **** نیقی تفج  داب  قدص  زا  ترطاخ  نامگ 

ادرف �هدعو  زورما  ره  وت  اب  هداهن  **** نوناک زا  رتهب  راذآ  ره  وت  رب  هتشذگ 

ار ام  رجه  تسد  هب  هداد  يا  هرامش 3 : هدیصق 

ار امش  دوب  نینچ  مسر  دوخ  **** ار ام  رجه  تسد  هب  هداد  يا 

ار ام  هداهن  لد  �هشوگ  زو  **** فلز رس  يا  هداهن  شوگ  رب 

ار اود  یک  دیما  درد  نیز  **** دننام تسار  غورد  یک ز  ات 

ار اغد  نیا  نت  دهدنرد  سک  **** نوگرگد یهن  یجک  هظحل  ره 

ار افو  دوب  افج  شاداپ  **** ناج يا  يداد  هوشع  لد و  يدرب 

ار الب  ناشن  ام  هب  وت  يداد  **** میدوب هتفرگ  یتیفاع  ام 

ار اون  یب  قاثو  جنک  نیا  **** يدرک نسح  جنگ  هک  زور  نآ 

ار افو  دنک  نایع  دیما  **** لد هگرد  نونک ز  هک  متفگ 

ار اوه  دوب  یلد  ماک  ناز  **** مییوگب مه  هب  نخس  ود  مد  کی 

ار اضق  دزب  رد  دمآ و  رجه  **** هتسشنان لصو  �هرجح  رد 
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ار انشآ  رادم  هناگیب  **** ياشگب تفگ  تسیک  هک  تفگ  ناج 

ار ادج  ادج  نانکدیدهت  **** دمآرد دمآرب و  خاتسگ 

ار ازسان  وت  مشکن  نم  رگ  **** يرآ تفگ  مشخ  هب  لصو  اب 

ار افج  نیتسآ  هدز  ردنا  **** تسد افو  نماد  هب  وت  يران 

ار اشداپ  ناسک  لاح  نیز  **** نونکا مه  منک  ربخ  هک  یهاوخ 

ار اغو  دش  هریذپ  هراب  دص  **** شغیت هک  نید  دامع  هدازهش 

افطصم تاذ  یمان  مه  **** تسیناشن تدمحم  هک ز  دمحا 
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ار

ار یضترم  دنت  لدلد  رب  **** دنیب تخات  برح  هب  وچ  وک  نآ 

ار ایتوت  هدید  �هرجح  زا  **** درک در  مکح  هب  شهپس  درگ 

ار ایمیک  شوگ  �هشوگ  رد  **** دناشنب رخف  هب  شمدق  كاخ 

ار ابص  ناتسوب  تحاس  رد  **** تقلخ میسن  لجخ  هدرک  يا 

ار اخس  دص  هدرک  هیبعت  کی  **** رد دشک  وزا  ربا  هک  وت  عبط 

ار اطع  کی  هداهن  جنگ  دص  **** ناک درب  وا  هوک  هک  وت  تسد 

ار ایر  زج  هدیدن  مورحم  **** وت ششخب  لما ز  مزب  رد 

ار ابو  زج  تساوخن  راهنز  **** وت ششوک  لجا ز  مزر  رد 

ار اوه  لدتعم  وت  لدع  زا  **** تفای ابص  تلدعم  ملاع  رد 

ار اوتسا  طخ  هدش  طخ  رد  **** دید کلف  تتیار  تریغ  زا 

ار افص  اب  ياوه  هدید  رد  **** ترودک سخ  دتف  هک  يزور 

ار ایض  �همشچ  تملظ  نوچ  **** دراد زاب  درم  درگ ز  رد 

ار اهدژا  هدید  هب  هدرک  نوچ  **** ناچیپ هدرک  رام  وچ  حمر  زا 

ار ابرهک  وچمه  �هراسخر  **** ساملا دزاس  باجح  لعل  زا 

ار ابق  دوب  نت  تقرف  هگ  **** ار هلک  دوب  رس  ترسح  هگ 

ار اول  نانمشد  يروک  زا  **** دزاس ياج  حتف  �هدید  رد 

ار انف  دسر  یملا  رکنم  **** دسوبن رگا  نیمز  وت  شیپ 

ار اهس  دروآرد  ياپ  زا  **** تلکش لیهس  رپس  سکع 

ار اتخ  رم  هدنام  يدروآ و  **** ناسارخ �هطخ  هب  يور  ات 
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ار اطخ  دور  یمن  لغش  کی  **** تیلاع يار  باوص  اجنیا ز 

ار انث  يرویز  وت  مان  نوچ  **** دبیزن منک  رظن  کین  نوچ 

ار اعد  �هلبق  هدس ت  نوچ  **** دشابن يرذگب  وچ  هبعک  زا 

ار اضق  دوش  هبت  سومان  **** تلود ياقب  يا  وت  غیت  زا 

ار ایربک  رانک  هتسیاش  **** تسیسورع نم  مظن  هتسارآ 

ار ادا  وکن  رنه  رپ  نیا  **** رادهگن وا  يارب  رخآ ز 

ار اقل  شوخ  داهن  بوخ  نیا  **** ترکف رانک  زا  هنم  مد  کی 

ار ایح  یمدرم  �هدید  رد  **** نامیا دوب ز  ببس  چیه  ات 

ار ایبنا  دوب  هک  هاج  رد  **** یگرزب زا  تداب  هزجعم  نآ 

ار مرک  وت  تسد  هزات ز  �هدعاق  يا  هرامش 4 : هدیصق 

مرک وت  تسد  هزات ز  �هدعاق  يا 
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ار ملق  وت  نانب  ون ز  �هبترم  يو  **** ار

ار مرک  ار و  ملق  تسیراذگ  راک  رگ  **** تست فک  زاجعا  زو  وت  نانب  رحس  زا 

ار مدق  دندیشک  زاب  نانع  كالفا  **** نآ يور  سپ  زا  هک  تسییاج  وت  میدقت 

ار مجع  ار و  برع  وت  یلامک  هچ  برای  **** تسمامت وت  زا  مجع  کلم  برع و  نید 

ار مشح  وت  هاج  ضراع  دهد  ضرع  رگ  **** دنرآ ملق  ردنا  کی  هب  کی  کلف  مارجا 

ار مصا  رذج  دشک  راقنم  رس  رد  رگ  **** وت ملق  دناشنب  دراطع  ياج  رب 

ار مرح  يوهآ  شوخ  باوخ  وا  �هیوب  زا  **** دیاین هک  ینما  وت  هاج  مرح  رد  يا 

ار مدق  وت  ثودح  تشگ  مود  هارمه  **** میظعت عراش  رد  هک  وت  یناهج  ردص  نآ 

ار مدع  دنناشن  هناخ  رد  هک  تفگشن  **** تسایشا �هیامرس  هک  وت  دوجو  رهب  زا 

ار ملا  ار و  افش  دندیرب  فان  نوچ  **** دنتفرگ يوخ  تطخس  وفع و  �هیاد  اب 

ار مسق  دندادن  هزرل  بت  بابسا  **** دنتسبن شقن  ارت  ياپ  فک  كاخ  ات 

ار منغ  تسین  نابش  گرگ  زا  رتراوخمغ  **** تسزاب وت  فاصنا  رد  ات  هدب  فاصنا 

ار متس  راخ  دهد  هک  دناوتن  يزیت  **** تستفکش وت  لدع  لگ  ات  کلف  ناهوس 

ار می  تحاس  رمش  یعس  دنکن  نوزفا  **** ترازو تسد  ارت  ردق  دشکن  رترب 

ار مکح  چیه  دوبن  کش  ورد  تسا و  زور  **** تسنیا یگجاوخ  دوب  هجاوخ  ناشن  هاش  رگ 

ار مج  رصنخ  فرش  هچ  ارضخ  متاخ  زا  **** عتمت هچ  ار  ییوت  وچ  یتیگ  لصاح  زا 

ار معن  دوب  يوق  زازعا  �هزاوآ  **** مدرم هفیاط  ره  �هزادنا  هب  شیپ  نیز 

ار مرک  هیام  يدش  وت  نوچ  معن  هراچیب  **** درادن تیص  نآ  وت  مایا  رد  زورما 

ار من  نداز  دوب  ربا  زا  رت  هدامآ  **** درآرب وت  دوج  خبطم  زا  رس  هک  يدود 

ار مرا  غاب  دنکن  ترایز  دغج  زج  **** تمزب لبلب  اون  هب  دیآرد  هک  اجنآ 
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نوچ **** ریشمش شتآ  رثا  رب  ناود  هک  يزور 
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ار مجا  ریش  ملع  ریش  دروخ  داب 

ار ملع  سوک و  دهدن  يرای  وت  ساب  رگ  **** جنشت هولج  رد  درآ و  قانخ  هرعن  رد 

ار مژد  تخب  دهد  هولج  ودع  هک  اجنآ  **** کلم ددم  رد  دنک  وت  کلک  هک  هلان  کی 

ار مخ  هب  تشپ  دهد  هلان  نامک  تسش  زا  **** زور همه  لاس و  همه  هکناز  رت  هدیاف  اب 

ار ممه  سییاقم  هیاپ  نآ  ندومیپ  **** تسلاحم هکناز  دسرن  سک  وت  تمه  رد 

ار ملع  تسد  یب  يوزاب  دنکچ  یم  ات  **** هب دنکن  هشبت  وت  لامک  هب  را  مصخ 

ار مرو  تخبدب  نمشد  دشک  لین  رگ  **** لابقا دنک  مگ  هر  هک  تسییامه  هن  تتخب 

ار مقر  چیه  دهدن  یشیب  هک  تسیرفص  **** یکاخ �هتخت  نیا  �هنکس  رد  وت  هاوخدب 

ار مما  فانصا  هک  تسین  نانچ  تسه  رو  **** تسین نوخ  وت  فوخ  زا  ندب  رد  ارت  داسح 

ار مقب  نایرش  وت و  يودع  نایرش  **** تفای تکرح  کی  اضق  طارقب  �هبابس 

ار مد  هس  شیب  وا  بصنم  لمع  چیه  رد  **** دیاپن هک  اریز  وت  مصخ  رگم  تسا  هرمج 

ار مکش  تشپ و  دنکن  رپ  هتخادرپ و  **** دساف نیاک و  ره  دش  دمآ  كاخ ز  ات 

ار مغ  يداش و  ییوت  خرچ  مکش  ردناک  **** تداعس هب  ترارق  داب  نیمز  تشپ  رب 

ار مدخ  یشاوح و  مظن  کلف  مارهب  **** هتفرگ باجح  �هویش  تهگراب  رد 

ار مب  ثلثم و  �هدبعش  کلف  دیهان  **** هدومن قویع  هب  هرهچ  تهگمزب  رد 

ار منص  چیه  نمش  چیه  درب  هدجس  ات  **** ردجم رارحا  �هدجس  زا  ترد  كاخ 

ار مرک  لضف و  هرف  تسا  یطاشن  زورماک  **** تسفیدر یفاوق و  نزو و  نآ  رب  رعش  نیا 

ار ناهج  درک  رگد  لکش  اضق  هک  سپ  ناز  هرامش 5 : هدیصق 

ار ناما  نما و  ردق  درب  نورب  كاخ  زو  **** ار ناهج  درک  رگد  لکش  اضق  هک  سپ  ناز 

ار ناهج  داتفا  مهب  تغارف  بابسا  **** داتفا مهب  یناوج  يریپ و  هچ  خلب  رد 
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رد قلخ  تعفنم  رب  **** دنداشگ ریپ  درخ  ناوج و  تخب  نوچ 
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ار نابز  تسد و 

ار نآ  تلود  کلم  تفگ  اعد  هراومه  **** ار نیا  تمه  کلف  تفگ  انث  هتسویپ 

ار نابز  درک  انث  تایآ  رتفد  ناو  **** ار نیمز  درک  اخس  مخت  �هعرزم  نیا 

ار نامگ  هن  ار  نیقی  هن  دیاین  رصح  رد  **** زگره هک  ود  ره  مرک  زا  ناهج  دید  نآ 

ار ناهن  زار  نیا  منک  ادیپ  وت  يار  رب  **** تسناهن لاح  نیا  تروص  رگا  وت  دزن 

ار ناک  هچ  ایرد و  هچ  دروآ  مک  دنچ  کی  **** دوج زا  یکز  باهش  وچ  همعن  بلاطوب 

ار نایم  كاسما  زاب ز  ناهج  تسبرد  **** تسبورف ود  ره  نیا  رد  ثداوح  تسد  نوچ 

ار ناور  يایرد  وچ  ربا  فک  �هجل  زا  **** تخیگنارب دوز  شمرک  رحب  هک  دوب  نآ 

ار ناثدح  ران  �هلعش  دزب  خیب  زو  **** داشگب هژیان  ناهج  کشخ  نهد  رب  ات 

ار ناج  هلفاق  دص  ود  هتفر  مدع  متکاب  **** موق نیا  زا  يدیناسر  زاب  نت  هب  هک  هنرو 

ار نارذگ  ناهج  دننارذگ  ناسآ  **** تورم يور  زک  هفیاط  نیا  زا  هصقلا 

ار نارگد  دنامن  هک  یناد  وت  دنام و  وا  **** ناناوج ناریپ و  ریپ ز  کلف  ریز 

ار ناوج  تخب  نیا  رم  رادهگن  وت  برای  **** تقیقح هب  ار  ناهج  لها  ناوج  تسیتخب 

ار ناهج  تسلامج  یناوج و  هچ  نیا  زاب  هرامش 6 : هدیصق 

ار نامز  ار و  نیمز  تشگ  ون  هک  لاح  نیو  **** ار ناهج  تسلامج  یناوج و  هچ  نیا  زاب 

ار نآ  همه  دیاز  دش و  ار  نیا  همه  صقان  **** دش لدب  دوب  نوزف  زور  زا  بش  رادقم 

ار نابز  هتسبورف  داشگب  هتخاف  مه  **** ار سفن  هدرب  ورف  دروآرب  هرمج  مه 

ار نازخ  دندنکف  هزاوآ  هک  زور  نآ  **** لبلب تشگ ز  لگ  نماض  نمچ  غاب  رد 

ار نامض  دنریگب  مصخ  لدب  يرآ  **** اضاقت تستفرگ  غاب  نمچ  نونکا 

ار ناون  ورس  دوشن  مک  یمه  لاح  ناز  **** مد دنزن  مک  یمه  چیه  اون  لبلب ز 
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ناب ربنع و  دشب  بآ  نمچ  كاخ  زک  **** تخادنیب هفان  رگم  هزبس  رس  هب  وهآ 
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ار

ار ناور  بآ  دهد  گنر  ارچ  درگ  زا  **** نیحایر گنر  ابص  تسا  هتسبن  ماخ  رگ 

ار ناهن  زار  دهد  هضرع  یمه  كاخ  ات  **** ربا لد  زار  ناهن ، تشگ  رظن  شوخ ز  شوخ 

ار ناشن  مان و  نونک  زور  وا  �هیاس  رد  **** مگ ناشن  مان و  دنک  دیب  رمث  نوچمه 

ار ناسف  ياپارس  هسوب  شبل  هدادان  **** ساملا رجنخ  زا  هک  تسزغم  ود  ماداب 

ار نامک  دروآ  مخ  هب  ناسین  متسر  نوچ  **** هوک فتک  زا  دربب  فرب  رپس  هلاژ 

ار نایز  هیام  نیرم  تسدوس  هچ  هک  ینیب  **** دوس رهگ  درک و  نایز  روفاک  �هضیب  هک 

ار ناخد  عبط  دهد  ربا  تیصاخ  رگ  **** تسین بجع  تساراوه  هک  يرت  تیاغ  زا 

ار نالیس  دچیپن  زاب  نانع  چیه  نوچ  **** هدیرب كاپ  دشن  ربا  �هژیان  رگ 

ار ناهد  تسداشگ  هچ  زا  ربا  يوس  نازای  **** تسا هفوکش  لفط  یگیاد  رد  هن  ربا  رو 

ار ناکم  فارطا  همه  دراد  هچ  نشور ز  **** تسیعمش هتخورفا  هن  هتسرون  �هلال  رو 

ار نانس  لعل  هش  نمشد  لد  نوخ  زا  **** تسدرک هکرعم  رد  هک  تسراهب  حمر  ین 

ار ناهج  هرابرگد  درک  انب  لدع  زک  **** مظعم روصنم  لداع  هش  زوریپ 

ار نارگ  لمح  وا  تبغر  دنک  نزو  یب  **** شدوج �هفک  رد  هک  هلمح  کبس  هاش  نآ 

ار نارق  مکح  دهدن  مخ  نامک  هتبلا  **** شتسد کلیب و  نارق  دندرک  وچ  هک  یهاش 

ار ناج  لماع  درب  زاب  لمع  هب  شمکح  **** ار دب  علاط  دهد  زاب  کلف  هب  شغیت 

ار ناثدح  لوزن  زین  وا  جراخ  زج  **** هار دوبن  شمزح  یعار  دشک  هراب  رگ 

ار ناطرس  فیدر  زین  وا  لخاد  زج  **** کت دوبن  شمزع  رکشل  دنز  هرپ  رو 

ار ناربد  يدناشن  ریشمش  �هضبق  رد  **** مشچ یب  صقان و  يدشن  برقع  وچ  روث  رگ 

ار ناتس  کلم  کی  هدیاف  دهدن  وت  اب  **** يراپس کلم  زجب  هک  یناتس  کلم  يا 
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ار نالف  نامهب و  هن  چیه  رگد  تسمان و  **** جنرطش هش  نوچمه  وت  یهاش  تبسن  رد 

صرق وت 
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ار نان  تیه  يرگ  هولج  هگ  زابخ  **** مان نیمه  هب  دناوخب  يرهپس و 

ار ناشکهاک  هر  تفای  اجک  هشوخ  مه  **** نودرگ وت  نیگآرهگ  مزب  �هصرع  زج 

ار ناشطع  يانف  دید  اجک  هساک  مه  **** یتیگ وت  راوخنوخ  رجنخ  یگنشت  زج 

ار ناوت  رات  وا  نت  رب  دنتن  یسیع  **** دریگب وت  برح  �هزرل  بت  هک  ار  نآ 

ار ناک  ردام  دهد  ران  ینتسبآ  **** درابب هوک  رب  وت  غیت  رس  ربا  رگ 

ار ناقفخ  ددنبب  راو  هرگ  وت  رهق  **** چیه دوشن  دساف  هک  لعل  لد  نوخ  رد 

ار ناقری  گنر  دیوش  ورف  وت  یعس  **** تسیعیبط هچرگ  ابر  هاک  �هیصان  زا 

ار نار  هدهیب  طقن  زا  تسخن  لاس  مه  **** كاپ دنک  وت  غاد  یپ  زا  نزوگ  هشیب  رد 

ار ناس  ندیشارخ  کتپ و  ملا  نهآ  **** شوخ دنک  وت  لوبق  دیما  هب  زاگ  رد 

ار ناکد  داد  یبستحم  تهج  زا  مظن  **** وید وا  �هتسر  رد  هک  تسیرصم  وت  فاصنا 

ار نابش  تسین  رگد  رای  همر  ظفح  رد  **** رت نیما  گرگ  زا  هک  درک  نانچ  وت  لدع 

ار نارک  دننادن  مان  تغل  لصا  رد  **** شداوس ناکس  هک  تسیناهج  وت  هاج 

ار نامگ  هچ  ار  نیقی  هچ  دشورف  رهم  نوچ  **** دنام رذگ  يور  ارک  وت  هاج  ملاع  رب 

ار نالوج  ناربزه  دننیشن  داب  رب  **** دالوپ نهآ و  رد  همه  شتآ  نوچ  هک  يزور 

ار ناما  هن  ار  لما  هن  ناتسرپراکیپ  **** دننیبن ياج  کلف  يوس  نیا  رد  هنتف  زا 

ار نانس  ار و  نوگن  دنسانشن  مه  زک  **** دبنجب كاخ  نانچ  هلمح  �هلزلز  زو 

ار ناتس  هلال  دنز  هنعط  اوه  نادیم  **** هدارط لعل  بلس  نانس و  سکع  زو 

ار ناریط  شکرت  سکرک  دنک  زاب  رپ  **** دید نآ  وچ  نابرق و  یعفا  دنک  تفج  رس 

ار ناغف  ياپ  دنکشرد  بل  هب  هرعن  هگ  **** مگ اوه  هار  دنک  هرعن  ناغف  یهاگ ز 

ار نابرض  نایرش  ندید  �هطساو  یب  **** درامشب نادرگ  لد  ردنا  هرز  مشچ 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 217 

http://www.ghaemiyeh.com


هک هظحل  نآ  **** مارآ سک  ياپ  دنکن  یباکر  چیه  رد 
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ار نانع  داد  تکرح  تتسد 

ار نایژ  ریش  ملع  ریش  دروخ  داب  نوچ  **** دزیخ وت  نالوج  هک ز  يرابغ  تمس  رب 

ار نابج  هچ  عاجش و  هچ  دنیچب  هک  سب  زا  **** یکلس وت  تسد  رد  وت  حمر  دوش  هظحل  ره 

ار ناوخ  هرفس و  دوب  هساک  رس  �هساک  زک  **** ماد دد و  رهب  زا  دهن  یناوخ  وت  ریشمش 

ار ناوخ  هیثرم  روخ و  ثاریم  هفیاط  کی  **** تداهج غیت  سفن  ود  ردنا  دنک  نوراق 

ار ناوه  لوه و  �هلصوح  ناگدش  همعط  **** یناهج ییادخ و  ظفح  فنک  رد  وت 

ار ناوج  ریپ  دنک  جیردت  هب  یتیگ و  **** لاس ره  ددرگ  ناوج  زاب  رگد  راب  ات 

ار نایم  زیچ  ره  نماد  دنک  رصح  ات  **** داب ناوج  کلم  نیا  نماد  رد  همه  یتیگ 

ار نارود  فولا  دنرامش  تاعاس  **** شنینس داحآ  رد  هک  یماود  هب  یقاب 

ار ناویح  دوجو  تشگ  نایع  دوصقم  **** شدوجو راثآ  هک ز  يریزو  هب  میاق 

ار ناش  تیآ و  دنکن  نیعم  کلم  رد  **** شذافن یتفم  يوتف  زجب  هک  يردص 

ار ناور  هدنیاشگ  ياپ  طخس  تقو  رد  **** ار ندب  هدنیازف  حور  اضر  لاح  رد 

ار ناخ  رصیق و  دشک  هاش  یگدنب  رد  **** شباوص ریبدت  هن  رید  سب  هک  هجاوخ  نآ 

ار ناسر  فاصنا  رم  دنناسر  فاصنا  **** شیلاع هگرد  زک  نیدلا  لالج  روتسد 

ار نایب  رحس  دوب  لیضفت  هزجعم  رب  **** دیآ نخس  رد  شملق  نابز  هک  اجنآ 

ار نانب  ناراب  لصاح  دشک  ربا  رب  **** تخیگنارب ربا  وا  فک  طیحم  هک  اجنآو 

ار ناس  تریس و  نینچ  درک  ناوتن  لصاح  **** دمآ کلم  كولم و  کشر  ناس  تریس و  زا 

ار ناد  هبترم  زج  هبترم  دهدن  نادزی  **** يرآ هبترم  نآ  رد  تسیناد  هبترم  زا 

ار نایع  تشپ  دهدن  مخ  ربخ  چیه  ات  **** ار نیقی  زور  دنکن  مک  نامگ  چیه  ات 

ار نایک  ناهاش و  هدش  دصقم  ود  ود  ره  ناو  **** داب یهش  ینایک و  تخت  هگیاپ و  نآ 
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ندب رد  ناج  وچ  تسنارزگان  هش 
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ار نارزگان  نیا  رم  رادهگن  وت  برای  **** کلم

ار نید  رصان  داب  هدنیازف  رصن  هرامش 7 : هدیصق 

ار نیمز  نامز و  �هجاوخ  ناهج  ردص  **** ار نید  رصان  داب  هدنیازف  رصن 

ار نید  تلود و  دیمد  تداعس  حبص  **** شیار هکنآ ز  رهاط  حتفلاوبا  بحاص 

ار نینس  روهش و  شدرگ  نانک  صقر  **** دروآ شتعاط  میرح  رد  اضق  هکنآ 

ار نیگت  لانی و  ندرگ  ناشک  يوم  **** دنکفا شتمدخ  يادا  رد  ردق  هکناو 

ار نیگن  کلک و  دنا  هداد  رظن  قطن و  **** شراسی نیمی و  نوکس  ریس و  هب  هکناو 

ار نیمی  تنیا  راسی و  نآ  نیگن  کلک و  **** دنا تسخن  دیفتسم  هن  ار  ناک  مزلق و 

ار نیقی  کش و  نانک  تراشا  مغر  **** شردق يدنلب  دنک  یپ  رظن  ياپ 

ار نیمسو  ثغ  ءاهناخ  ناهن  شفک  **** شمزح صحفت  دنکشب  ردق  لفق 

ار نیرب  خرچ  باتفآ  قرع  رد  **** شریمض ضرع  زور  داد  ناوت  هطوغ 

ار نیمث  رد  کشا  هدرک  نیمث  رد  **** شکلک رهوگ  دقع  بیترت  ترسح 

ار نیفد  چیه  باتفآ  ناک  لد  رد  **** تسداهنن شنزاخ  رهم  فرش  یب 

ار نیمک  چیه  راگزور  �هبکوک  **** تسداشگن شرهاق  مزع  ددم  یب 

ار نیط  بلاق  هدرک  حاورا  لباق  **** شدوجو لیفط  یپزا  حور  بهاو 

ار نینج  دنهد  یمن  تروص  توسک  **** وا مرک  هناخ  هماج  رد  هب  زج 

ار نیزح  چیه  کین  زور  دزن  هلعش  **** دندرکن تسار  شناتسآ  قفا  ات 

ار نیعم  ءام  هکلب  هن  ار  ابص  داب  **** دندناشنب رد  كاخ  هب  شفطل  مد  یب 

ار نیرس  حول  يارب  زا  رهپس  ریش  **** تساوخ یمه  هنامز  زا  شغاد  �هحتاف 

ار نیما  حور  زرح  ریدقت  بتاک  **** تستشون عابس  یپ  زک  اضق  تفگ 
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ار نیزر  يار  هدرک  هنتف  �هعفاد  **** تلود قنور  کلم و  بآ  یپ  يا ز 

ار نیز  وت  گنخ  هدیدن  نیز  رخ  رس  رب  **** يراهب نازخ و  نید  يایحا  یپ  زو 

ار نیک  رصرص  داد  حلص  �هحیار  **** کلامم ياوه  رد  هکنآ  دوب  وت  يار 

ار نینا  نینح و  ناهج  کی  دش  هقردب  **** ناطلس تمحر  ضیف  هکنآ  دوب  وت  محر 

خرچ ریش  دنک  هلثم  **** شرهق تیار  ریش  هک  یناد  وت  هنرو 
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ار نیرع  ریش  و 

ار نیصح  ياهنصح  تسمیدق  دس  **** کلم نآ  رس  رب  هچرگا  بسا  رازه  نصح 

ار نیبج  داهن  نیمز  رب  نانک  هدجس  **** شلیصف دید  وچ  هش  زیلهد  �هبعک 

ار نینچ  ياهراک  ءایهت  هصاخ  **** تسراکب هچ  اشداپ  غیت  ددم  دوخ 

ار نیعل  وید  رازه  دص  نانچ  مجر  **** دوب سب  وت  کلک  باهش  عیرس  ریس 

ار نیب  هثداح  مشچ  دید  نوخ  �همشچ  **** هام شش  سپ  نوچ  هاش  مزراوخ  تبیغ 

ار نیتم  لبح  تخاس  کلم  مصتعم  **** دز رد  وت  عانطصا  كارتف  هب  تسد 

ار نیبم  رحس  مسر  هدرک  هیس  يور  **** ریبدت زجعم  روهظ  رد  يا  يز ، داش 

ار نیعم  تستعاط  ریخ  وت  تعاط  **** تسا نیعم  تسرصان و  ریخ  وت  رصان 

ار نیچ  �هناخراگن  دیازف  کشر  **** کنانوچ وت  لدع  راهب  زا  دوجو  غاب 

ار نیا  هن  داب و  ماظن  ارنآ  هن  وت  یب  **** دنماظن سابل  رد  وت  زا  کلم  تلم و 

ار ییند  راد  تسارایب  هزبس  هب  ابص  هرامش 8 : هدیصق 

ار یبقع  رازغرم  ناهج  تشگ  هنومن  **** ار ییند  راد  تسارایب  هزبس  هب  ابص 

ار یسیع  تازجعم  همه  بآ  دربب  **** كاخ ندرک  هدنز  زاجعا  رد  داب  میسن 

ار یحضا  تشهبیدرا و  بکوم  راثن  **** ربا نماد  هب  دشک  یم  رهگ  رد و  راهب 

ار یلما  هتسشن  دصرتم  بش  مین  ز  **** غاب ربانم  رب  دنرویط  نارکذم 

ار يرعش  رازه  بش  کی  هب  هداد  عولط  **** شنرتسن خاش  هک  دش  ناطرس  رگم  نمچ 

ار یبوط  غولب  تغالب  هنوگ  هنوگ  هب  **** دننزن یم  خاش  لافطا  هک  تساه  نعط  هچ 

ار یلیل  لامج  نسح و  �هناخراگن  **** دبایرد هداد  ضرع  ات  نونجم  تساجک 

ار ینام  ناج  هداد  اوه  لادتعا  هب  **** جازم قیرط  زا  ییوگ  لج  زع و  يادخ 
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ار ینمت  نیا  دروآرد  وچ  رس  هشفنب  **** یبش درک  هشفنب  لز  ضرعت  ابص 

ار ینعم  ود  نیا  تشادرب  هیمان  سفن  هب  **** دینش هلال  تفرگرد و  لگ  ضراع  ثیدح 

ار يوقت  فازگ  زا  دندز  ياپ  تشپ  هک  **** دید ار  شرکشل  یعمج ز  هیمان  سفن  وچ 

داد رظن  قطن و  صاوخ  **** ار سگرن  مشچ  دازآ و  نسوس  نابز 
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ار یهنا  رهب 

ار يوعد  هچ  ار ، راکنا  هچ  دنبترم  **** یهنا تمدخ  هب  سگرن  نسوس و  هکنانچ 

ار ییند  ردص  روتسد و  تمدخ  اعد و  **** تسا هتسب  رمک  ین  تسا و  هداشگ  هچنپ  رانچ 

ار یلعا  رهپس  شحتف  تیار  لظ  ز  **** يادر تسه  هکنآ  حتفلاوبا  حتف  رهپس 

ار یسوم  تسد  تساضیب  دی  رثم  **** تشگنا دص  هداهن  نید  تیوقت  هب  یهز 

ار یعفا  هدومن  درمز  سکع  هکنانچ  **** کلم نمشد  مشچ  هب  تنیگن  سکع  هدومن 

ار یمعا  مشچ  تسین  ربخ  زور  یلب ز  **** لقع توق  تسا  رصاق  وت  تبتر  هنک  ز 

ار یلجت  دنک  لمحت  روط  ساسا  **** وت تلالج  دنک  روصت  لقع  روصق 

ار يرسک  جات  نامیلس و  تخت  رهپس  **** تسدز هنعط  شیب  راب  دص  وت  ياپکاخ  هب 

ار ینسک  حازم  درآ  رکشین  صاوخ  **** عبط ییور  هزیتس  اب  تمرک  حیاور 

ار یبرف  ياههوک  دهد  هاک  لوبذ  **** گنس یباکر  نارگ  اب  تطخس  ترارح 

ار یلاعت  کلم  کلم  وت  يار  اضق و  **** دنهد یهن  رما و  يوتف  هک  دنا  یتفم  ود 

ار يوتف  باوج  دسیون  بآ  وچ  اضق  **** تفرگ تسد  هب  ملق  تیار  یتفم  هچ  رهب 

ار يروش  رما  ریداقم  تسبجاو  وچ  **** وت یلاع  يار  رایعم  هللا  كرابت 

ار ینح  يارب  زج  دنکن  یط  هنامز  **** دوبن نآ  رب  وت  عیقوت  هک  لاثم  نآ  ره 

ار یی  رگم  نون  تسا  دض  وت  داقتعا  رد  **** تسین ین  وت  مالک  ردنا  مرک  تیاغ  ز 

ار ین  وت  ریمض  رد  رگم  تسین  دوجو  **** ددنویپن یی  هب  مه  نون  وت  ظفل  چیه  هب 

ار يرآ  يادص  لاؤس و  توص  هنامز  **** دیاز مکش  کی  هب  میاد  وت  هاگراب  هب 

ار يولس  نم و  دناوخ  یم  تولس  نما و  هک  **** نانچ دوب  شیع  گنن  وت  فک  یب  دوجو 

ار يرجا  تخورف  یم  اضق  زاب  همین  هب  **** دوجو هنرگا  داتف  جیار  وت  دوج  دوجو 
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ار یتوم  هدنکف  ایحا  تکرش  دیما  **** دادعتسا هار  تدوج ز  حیاور  یهز 

درآرد هاگراب  هب  **** مرعش يوار  داشنا  �هولج  زور  وچ 
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ار یشنا  سورع 

ار یشعا  ریرج و  ناج  وت  حدم  ياوه  **** تهگراب ياوه  ردنا  دشکرد  صقر  هب 

ار يوام  دنتخاس  دوخ  �هیاپ  يارو  **** کلم �هبعک  میرح  رد  يا  هفیاط  هچرگا 

ار يردم  جات و  فارطا  يزع  تال و  وچ  **** دندرب وا  فقس  هب  یقرت  زور  جنپ  هب 

ار يزع  تال و  دنکفارد  شاهقاط  ز  **** ذافن قیرط  زا  رخآ  تیوفطصم  هوکش 

ار یلوا  قیرط  دسانش  کین  هنامز  **** تسین یکاب  دنرپسن  رگا  تمدخ  قیرط 

ار يرجم  رهب  قلح  �هژیان  مصخ  ز  **** بآ رپ  نتشاد  وت  غیت  �همشچ  خرچ  ز 

ار یثنخ  مشچ  هب  دیامن  دیب  غیت  هک  **** نانچ داب  هنتف  ریشمش  وت  کلک  ساب  ز 

ار يرشب  ار و  فوخ  اضر  مشخ و  هاگ  هب  **** دنهد مظن  کلک  ریشمش و  هب  هک  ات  هشیمه 

ار يربک  ياطع  شلاس  �هسیبک  دنک  **** شجالیه هکنانچ  يرمع  �هیطع  ارت 

فرح ب

باوخ هب  ای  برای  تسیرادیب  هب  منیب  یم  هکنیا  هرامش 9 : هدیصق 

باذع نیدنچ  زا  سپ  تمعن  نینچ  رد  ار  نتشیوخ  **** باوخ هب  ای  برای  تسیرادیب  هب  منیب  یم  هکنیا 

بارش ماج  فک  هب  دنسم  نآ  رد  برای  ییوت  ناو  **** حیدم وزج  فک  هب  سلجم  نیا  رد  برای  منم  نآ 

بابش دهع  زا  رتشوخ  يراگزور  دمآ  تفر و  **** بیشم مایا  رتشوخان ز  مایا  نآ  رخآ 

باش خیش و  ماع و  صاخ و  دیز و  ورمع و  زا  دوب  هک  ره  **** دنتشاد وت  تمدخ  قارف  رد  میاد  هچرگ 

بارطضا زا  قرب  وچ  ناج  ویرغزا و  دعر  نوچ  هحون  **** کشرس زا  ربا  نوچ  هدید  ترثک  ناراب ز  نوچ  کشا 

بابر یب  دشاب  هک  دشاب  رتب  يرآ  دعر  لاح  **** رتب يدوب  نارگید  لاح  هدنب ز  نم  لاح 

باخ باغ  نم  لثم  نیا  تستفگ  لصا  زا  تفگ  هکره  **** مدش بیاغ  وت  نوچ ز  متشگ  دیمون  ناهج  زا 

باوص ینیمضت  تسه  ناک  منک  نیمضت  را  دیاش  **** تیبود کی  يزعم  رعش  زا  دوخ  لاح  قیال 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 227 

http://www.ghaemiyeh.com


مدوب تفج  **** درف وت  رادید  متسدوب ز  هک  تدم  نآ  ردنا 
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بابر اب  بابک و  اب  بارش و  اب 

بابک نوچ  شتآ  رب  لد  بابر و  ریز  نوچ  هلان  **** حدق نیرز  رد  لعل  بارش  نوچ  مکشا  دوب 

باتهام رد  بصق  نوچمه  لد  دوب و  ناج  ناهج  کی  **** دوب یک  وت  تعلط  باتفآ  عولط  ات 

باجتسم ياعد  سب  زا  ین  جنگ  ار  يا  هرذ  **** یبش ره  وا  تعسو  اب  کلف  يایاوز  رد 

بآ يزادنارب ز  ار  یهام  هک  نانوچ  بش  زور و  **** درذگب وت  رب  درس  داب  هکنآ  میب  لد ز 

بادس نوچ  یگربدرخ  زا  یترشع  ردنا  میاد  **** توکس رد  ناگرزب  زا  یموق  دیب و  گرب  وچ  ام 

بالخ رد  رخ  نارم  دراد  نایم  ردنا  ياپ  واگ  **** شومخ ییوگ  یم  هچ  یناد  یمن  رخآ  يرونا 

بملا نسح  نیا  دش  وا  دهع  نسح  �هجیتن  ات  **** درک دهع  نسح  وت  اب  نودرگ  هک  ار  نادزی  رکش 

باقر کلام  وت  فاصنا  ار  لدع  ناهج  يو  **** نارق بحاص  وت  لابقا  ار  کلم  رهپس  يا 

باتفآ دوبن  رون  دیاز  هک  ین  یباتفآ  **** نامسآ دوبن  يار  تباث  هک  ین  ینامسآ 

بالقنا یب  نامسآ  ياضق  نوچ  تمزح  رود  **** دادترا یب  نارتخا  ریس  وچمه  تمزع  ریس 

باتش ماگنه  داب  درادن  وت  مکح  بات  **** گنرد ماگنه  كاخ  درادن  وت  ملح  ياپ 

باهش وت  کلک  یتسنامسآ و  ییوگ  کلم  **** درک كاپ  تلود  ناوید  زا  وت  کلک  ار  کلم 

باعل دنادرگ  شون  یعفا  ماک  ردنا  تفطل  **** راقع دنادرگ  رهز  هرهز  ماج  ردنا  ترهق 

بان کشم  وهآ  فان  رد  رگد  راب  دوش  نوخ  **** تبت رهش  رد  رب  تساب  مان  دسیون  رگ 

باکر نوچ  يراوخ  هداتفا ز  تیاپ  رد  نارگید  **** نانع زج  یتیگ  هدیدان ز  مارآ  تفک  رد 

باب حتف  کی  وت  تسد  نوچ  کلفرب  دتفیب  رگ  **** راخب نوچ  ددرگ  هدنراب  ناخد  دود و  دبا  ات 

بالگ زا  يوب  لگ و  زا  گنرادج  ندرک  ناوت  یک  **** لگ گنر و  نوچمه  دندازمه  ود  ره  تتسد  دوج و 

تفال یب  ناسحا  تنم و  یب  ششخب 
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بارس دود و  نوچ  کشخ  تلجخ  ار ز  ایرد  ربا و  **** دننک

باحس زا  یناگدنز  بآ  دراب  رک  لثملا  یف  **** دعر فال  اب  دوش  نادند  رس  رد  رگ  ما  هللااب 

باوث هن  دریگ  شناماد  انث  هن  دشخبب  ناک  **** رگ هک  یتسد  فک  اب  ربارب  دشاب  یک  ربا 

باتع هن  گنج و  هن  هد  یباوج  ار  ملاؤس  کی  **** متشاذگب همه  شقرب  تیارو  دعر  سوک 

بایث همزر  دص  تیدوب و  رز  هردب  دص  همه  رگ  **** هن وت  یتسدرک  رمع  رد  دوخ  ناسحا  �هولج 

بابح زا  یلاح  داهنن  شرس  رب  یهالک  وک  **** دیکچ یک  یبآ  يور  رب  وا  زا  ناراب  �هرطق 

بارخ ياج  رد  هک  زج  زگره  دنهنن  اهجنگ  **** کیلو وت  ياج  تسین  یتیگ  دابآ  بارخ  دوخ 

باتع یمرج  یب  تسین  شریزگ  وت  زک  یسک  اب  **** نکم ادنوادخ  املح  نیمز  اردق  نامسآ 

باب لک  نم  متحاسلا  يرب  دناد  یمه  قح  **** متحاس نیز  نارم  يروجهم  هب  متسدرکن  دوخ 

بارغلا ناک  اذا  يراب  يا  هدینشن  لثم  نآ  **** هار مداتفیب ز  متفر  ضرغ  بحاص  یپ  رب 

باوج يدومرفنار  ممالس  ات  دش  اهزور  **** فیکف درآ  زیختسر  نم  رب  وت  يوربا  نیچ 

باجحلاب تاروت  یتح  یبش  دمآ  انع  زو  **** وت نوع  باتفآ  مشیع  زور  نشور  تشاد 

بانتجالا ناه  هک  دیوگ  ما  هظحل  ره  وت  رهق  **** راذتعالا نیه  هک  دیوگ  متعاس  ره  وت  فطل 

باقع ياپ  رد  هدنام  يورذت  نوچ  مغ  فک  رد  **** هدمآ رغرغ  هب  یناج  اب  ود  ره  نایم  نم 

باوخ دشاب ز  یهت  نوخ و  زا  دشاب  رپ  یبشره  **** تست هب  نشور  ناهج  زک  یمشچ  هک  دشاب  مرک  دوخ 

باضخ ار  ثداوح  غیت  دنک  نم  نوخ  هب  رگ  **** منکفن مه  رپس  وت  یگدنب  رد  کلف  زا 

باتکلا ما  هدنع  نم  اوگ  مملع  رب  تسه  **** دوب مدنوادخ  سک  وت  زج  هک  مملع  رد  تسین 

باقن ینعم  نیا  يور  زا  متشادرب  منک  نوچ  **** ینم نوچ  دشابن  دب  ار  ییوت  نوچ  رخآ  یناد 

یهاوخن رو  یهاوخ  وت  رگ 
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باوصلاب ملعا  هللاو  دش ، هاتوک  نخس  نیا  **** ما هدنز  ات  ما  هدنب 

بات هک  نانوچ  هرگ  دوبن  ار  حبص  بانط  ات  **** نوتس نوچمه  جرش  دوبن  ار  خرچ  مایخ  ات 

بانط ردنا  بانط  اداب و  همیخ  ردنا  همیخ  **** ارت لابقا  هاگرکشل  هاج  ناهج  رد 

باسح زا  غراف  داب  نودرگ  رود  نوچ  وت  رمع  **** داسف زا  نمیا  داب  نودرگ  مرج  نوچ  وت  ضرع 

بارتلا تحت  تنمشد  هاگیاج  يدنژن  زو  **** کلفلا قوف  تتلود  هاگیاپ  يدنلب  زا 

باوخ دش ز  ریس  ناهج  مشچ  حبص  تقو  نوچ  هرامش 10 : هدیصق 

بانط بش  نیکشم  �همیخ  دش ز  هتسسگب  **** باوخ دش ز  ریس  ناهج  مشچ  حبص  تقو  نوچ 

بارس نوگلین  فرطرب  میس  يوج  نوچ  **** بش نارک  زا  حبص  تروص  يور  دومنب 

بآ رپ ز  هدید  کی  شتآ و  رپ ز  هنیس  کی  **** رد هناخ  هب  متسشن  باوخ و  ياج  متسج ز 

باوج وا  نیشون  بل  زا  مبای  هک  دشاب  **** ناشن وا  نیرسن  خر  زا  منیب  هک  دشاب 

بان کشم  هب  ار  ملق  كون  درک  هدولاو  **** ملق متشادرب  مدرک و  تسد  هب  ذغاک 

باب چیه  هب  مدنامن  لصف و  رازه  متفگ  **** شیوخ لاح  بسحرب  متفگب  اعد  لوا 

باتع هگ  گنج و  هگ  تعافش و  هگ  حلص و  هگ  **** زاین هگ  زان و  هگ  تمالم و  هگ  رذع و  هگ 

بابش تلود  نوچ  وت  يابرلد  لصو  يو  **** تایح تمعن  نوچ  وت  يازف  ناج  شون  ياک 

بابک نکم  ار  ملد  بیکش  شتآ  رب  **** ریسا نکم  ار  منت  قارف  �هناخ  رد 

باذع رد  بآ  زا  مریفن و  اب  داب  زا  **** مشچ ود  رد  تسبآ  نم و  بل  رب  تسد  اب 

بات فت و  درآرب ز  هبعش  رازه  هنیس  **** ارم لد  نوخ  دنز  جوم  هک  مدحبص  ره 

باضخ لد  نوخ  زا  منک  ار  بیضخ  فک  **** فت هنیس  بات  زا  مهد  ار  دنلب  خرچ 

باصم �هحون  نیرد  بیصم  ارم  يراد  **** نیقی يوش  هگآ  ملد  زا  هنوگ  چیه  رگ 

نآ نم  يور  هام  رادلد  **** دزب رد  هاگان  هک  ثیدح  نیا  رد  مدوب 
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باتفآ کشر 

بات سایق  یب  وا  لبنس  ياهخاش  رد  **** رحس رامش  یب  وا  سگرن  ياه  هزمغ  رد 

باقن متخادنارب  رانک و  شمتفرگب  **** شیپ دیود  متسجب  ياج  ناهلاو ز  نوچ 

بالگ دز  يور  رب  مداد و  هسوب  تسد  رب  **** شیپ تسشن  دناشن و  ياجب و  شمدروآ 

باوخ هب  یبش  مدیدن  شیوخ  رمع  هب  اروک  **** ارم نامهیم  نینچ  هک  مدش  یمه  هریط 

بالج �هراپ  منک  هک  هن  راسی  نادنچ  **** طرش هب  یتمدخ  منک  هک  گنرد  نادنچ 

بالخ وا  درگ  نیمز  درک  هدید  بآ  زو  **** الخ رد  رذع  دوخ  ربلد  متساوخ ز  یم 

باوص دوب  میوگب  تستجاح  هچ  اتفگ  **** ارم رم  دیسرپب  هکنآ  زا  دعب  هصقلا 

بان رحس  وت  عبط  �هداز  وچ  ما  هدروآ  **** شیوخ ياهتفگ  زا  نم  تفگ  يوگب  متفگ 

بایماک روتسد  سلجم  میرح  ردنا  **** ینک ادا  ادرف  ار  نیا  تلالم  یب  ات 

باشوخ ؤلؤل  زا  هب  دنچ  طخ  هتشونب  **** حیدم ذغاک  نآ  نم  شیپ  داهن  رخآ 

باقرلا کلام  ارت  دوج  خرچ  هتفگ  يو  **** داشرلا يداه  ارت  يار  تخب  هدرک  ياک 

باصن ار  تخب  دوب  وت  لماش  تخب  زو  **** بیصن ار  کلم  دوب  وت  لماک  لدع  زا 

بارخ یتسین  �هدعاق  هدرک  وت  تفگ  **** کنآ زا  ناهن  اقنع  تروص  وچ  یتسین  دش 

باحس دهد  نیرز  �هلاژ  رشح  زور  ات  **** دور اوه  رب  تفک  رحب  راخب  کی  رگ 

باکر ارت  رم  نامز  نارورس  دنریگ  **** نانع ارت  رم  کلف  نارتخا  دنسوب 

بم وت  يالاو  �هناتس  ار  فارشا  و  **** بیصن وت  لابقا  �هنامز  ار  كالفا 

بائذ عترم  منغ  جوف  هتفرگ  نمیا  **** قلخ مشچ  هدید  وت  تمرح  میرح  ردنا 

بادس زا  يزبس  دوشن  نارفعز  يدرز ز  **** عبط يور  یکاخ ز  زکرم  طاسب  رب  ات 

بانتجا وت  بانج  هثداح ز  هتفرگب  **** تایح عجرم  وت  ترضح  ناهج  اداب 
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بیاغ رارق  نم  لد  زا  تشگ  هرامش 11 : هدیصق 

بیاون زا  هب  دوشن  مراک  **** بیاغ رارق  نم  لد  زا  تشگ 

بیاغ راسگمغ  رضاح و  مغ  **** ناداش بیرف  لد  روخ و  مد  لد 

بظاوم ردق  ملد  زوس  رب  **** لکوم اضق  منت  فعض  رب 

مایا **** نعاط هنعط  حمر  هب  كالفا 
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براض رجه  فیس  هب 

براقا تمالم  مییام و  **** ابحا تیاکش  مییام و 

بضاغ رهپس  زا  رس  همیسآ  **** یفاج ناهج  زا  لد  هتفشآ 

بکاس عمد  لیسر  هدید  رب  **** نازوس عمش  لیلد  هرهچ  رب 

بناوج زا  قیالخ  بوشآ  **** تسار پچ و  زا  قیاوع  بیسآ 

بجاو رجه  یعنتمم ز  ره  **** بولغم لصو  ییوتسم ز  ره 

بضاوق اب  سنا  لگ  گرب  **** یلاوع اب  شیع  لگ  خاش 

بطاخ قشع  هصق  همه  نیا  اب  **** یتفم هنتف  قوش  همه  نیا  اب 

بیاجع رپ  هنامز  وچ  شقشع  **** تسویپ تسه  هک  یتب  قوشعم 

بسانم بل  هب  رکش  دهش و  اب  **** دعاسم خر  هب  رمق  سمش و  اب 

براقع شرب  لگ  هب  کشم  زو  **** یل شرد  لم  هب  شون  زا 

بجاح نامک  رب  هژم  ریت  **** ینیچ قیقع  رب  هلک  نیچ 

بعال نایگنز  وچ  نیفلز  **** نادنخ ناتسلگ  وچ  هراسخر 

بتاعم شسگرن  ود  لقع  اب  **** رشاعم شدسب  ود  حور  اب 

بیات درم  رازه  زور  ره  **** شلاح هدمآرب ز  هبوت  زا 

بهان فلز  ود  نادب  شالق  **** رایع مشچ  ود  نادب  شامج 

بیارغ زا  شفصو  ییابیز  **** رداون زا  شفطل  ینیریش 

بحاص نیرفآ  �هچابید  **** دشاب هک  نخس  نآ  دوب  ابیز 

بتارم �هدید  لد و  تسد و  **** کلملادیؤم ءارزولاردص 

بئاص يازف  حرف  دیشروخ  **** یفاص يامن  مرک  يایرد 
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براغم قراشم و  روهشم  **** نیطالس همئا و  حودمم 

بیاتک شتلود  هب  روصنم  **** میلاقا شمتشح  هب  رومعم 

بهاو تسد  هب  یخس  ربا  نوچ  **** وکین قلخ  هب  ابص  داب  نوچ 

براح نابراحم  زغم  زو  **** یغاط نافلاخم  نوخ  زا 

بلاخم ار  باقع  هدودنا  **** نثارب ار  ربژه  هدولآ 

بهاذ هب  مداق و  هب  فوعشم  **** ششخب هب  ششوک و  هب  فوشکم 

براجت وا  قدص  �هیاس  رد  **** تامهم وا  ملع  �هضبق  رد 

بذاک رازهدص  قداص و  کی  **** لهاج رازهدص  ملاع و  کی 

بهاوم رد  شمرک  دوج و  **** یعاسم رس  شرظن  لقع و 

بکار هاج  ردق و  بکرم  رب  **** نکاس لدع  ملع و  نکسم  رد 

بقانم رخافم و  نوناق  **** یلاعم مراکم و  عومجم 

بطاخم ارت  یکلم  ره  يو  **** بطاخم ارت  یکلم  ره  يا 

بلاغ راگزور  وچ  وت  ماک  **** فورعم باتفآ  وچ  وت  مان 

ناویا **** عماطم ار  ماع  وت  هاگرد 
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بساکم ار  صاخ  وت 

بغار وت  شتسرپ  هب  رتخا  **** لیام وت  شیاتس  هب  نودرگ 

بلاط كولم  ارت  رادید  **** قشاع همئا  ارت  راتفگ 

بکاوک رپ  خرچ  وت  ناویا  **** رهاوج رپ  جرد  وت  روشنم 

بتاک رازه  ارت  ریت  نوچ  **** یهنم رازه  ارت  هام  نوچ 

برم هگ  تملق  خرف  **** یسوم ياصع  زا  رت  كالاچ 

بیان لابج  ارت  ملح  يو  **** نزاخ راحب  ارت  دوج  يا 

بیاصم بیاون و  درد  اب  **** مالسا ردص  رهد و  �هدازآ 

بتار نایناهج و  راردا  **** يدرک هدنز  هک  وت  هب  تسا  هدنز 

براغ سمش  تشگ  وت  قراش ز  **** یتیگ لغش  تشگ  وت  هب  نشور 

بقاوع ار  روما  تسه  ات  **** يدابم ار  مولع  تسه  ات 

بقاث داب  هشیمه  وت  مزع  **** یقاب داب  هشیمه  وت  مکح 

بحاصم وت  لامج  رهد  اب  **** كراشم وت  لامک  خرچ  اب 

بابسالا ببسم  ار  اخس  يا  هرامش 12 : هدیصق 

باوبالا حتفم  ار  مرک  يو  **** بابسالا ببسم  ار  اخس  يا 

بارحم ار  قلخ  وت  هاگراب  **** دبعم ار  خرچ  وت  ناتسآ 

بایاپ یب  رحب  باب  وت  رد  **** رهوگ رپ  ناک  باب  وت  فک 

باتهم لما  بش  رد  وت  فطل  **** هدنخ لجا  بل  رد  وت  فنع 

بابش هب  متفای  بیش  تمرح  **** وت شتسرپ  زا  هچرگ  ابحاص 

بم وت  كرابم  ناتسآ  **** ارم تسه  میدق  ثیدح و  زا 
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باتم يور  هاگراب  نیا  زا  هک  **** تفگ یم  ارم  رم  لقع  اهراب 

باتش هب  لدب  دوش  تگنرد  رگ  **** اطخ وا ز  باوص  دریگ  هیام 

باکر وچمه  شاب  مارآ  رید  **** نانع وچمه  شابم  شبنج  دوز 

باب ره  زا  راو  تسود  ینخس  **** متفگ یم  شیوخ  رای  اب  شود 

باوص قیرط  ارم  دیامن  یم  **** فیرش لقع  هک  نیدب  مدیسر  ات 

باذع انع و  رد  مان  ارت  يا  **** تفگ مسبت و  بل  ریز  رد  درک 

باوج تخب  ارت ز  لاؤس  هن  **** کیلع تخب  ارت ز  مالس  هن 

بابحا زا  يوعد  تقو  یلجخ  **** ادعا زا  تولس  هاگ  يا  هریط 

بارخ قاثو  نیرد  یتسد  نت ز  **** يربخ یب  یلفاغ و  ره  وچ  وت 

باتک لحر و  وت  سنوم  هم  لاس و  **** تاود کلک و  وت  مرحم  بش  زور و 

تذل ارت  هن  **** تایح اقب و  تحار  ارت  هن 
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بارش ماعط و 

بابلالاولوا ارس  ییادخدک  **** دنزاس یمه  دمآ و  ناضمر 

باحصا تنم  راب  یشکن  **** فارشا تمدخ  فال  ینزن 

بارغ شورخ  نوچ  وت  شورخ  مه  **** بیرغ ویرغ  نوچ  وت  ویرغ  مه 

باوخ روخ و  زا  یبیصن  یب  کلم  نوچ  **** جنر مغ و  زا  يرارق  یب  کلف  نوچ 

باقع يولگ  هوعص و  �همعط  **** وت تمعن  زان و  قلح  هدعم و 

باحس باتفآ و  بحاص  �هیاس  **** دیامنب دوج  لذب و  رد  هچرگ 

بابذ رپ  رت ز  نزو  یب  تسه  **** یتیگ شتمه  گنخ  رب  هچرگ 

باقن تفرگرب  کلم  خر  زا  **** داب میاد  هک  وا  لابقا  هچرگ 

باریس دنک  یک  ماج  یکی  رد  **** ار ملاع  دودح  ناگنشت 

بابسا یکدنا  کلم و  يردق  **** تسه اراخب  رد  دنقرمس و  رد 

باهش وچ  دوب  ار  مرزآ  وید  **** خارف جرخ  نایم  رد  نآ  لخد 

باوث رهب  ناسر ز  نآ  رسب  **** وت مه  ارم  ییوت  نم  مرحم 

باتع ثیدح و  هر  زا  نیا  ونشم  **** قدص تقیقح و  هر  زا  نیا  ونشب 

باقن بارطضا  يور  زا  شکم  **** بحاص تمدخ  قشع  زا  هم  کی 

باقر کلام  وت  فاصنا  ار  لدع  ناهج  يا  هرامش 13 : هدیصق 

باتفآ ار  فرش  نودرگ  دجم و  ار  قح  نید  **** باقر کلام  وت  فاصنا  ار  لدع  ناهج  يا 

بآ ریز  رد  ار  داب  رم  درپسب  ترهق  ياپ  **** داب تسد  زا  دنک  نوریبار  كاخ  تلدع  تسد 

باکر دراد  نارگ  میاد  نیمز  نوچمه  تتلوص  **** نانع دراد  کبس  میاد  کلف  نوچمه  تترکف 

باتش ردنا  كاخ  داب  نوچ  وت  ملح  گنس  شیپ  **** گنرد ردنا  داب  كاخ  نوچ  وت  مکح  ریس  شیپ 
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بانط خیم  تدیاش  ناویک  مرج  یفرگش  زو  **** مایخ فقس  تدبیز  نودرگ  جوا  یگرزب  زا 

باضخ يدرک  ملق  كون  وت  هک  یمزع  نآ  ره  رد  **** دهن فک  رب  انحار  نودرگ  مکح  تعنم  در و 

بارس دیامنن  مایا  ارت  لضف  �همشچ  **** روشن دیامنن  ریدقت  ارت  رهق  �هتشک 

باقع راقنم  نیهاش و  بلخم  رد  ار  کبک  **** داهن دناد  نایشآ  دهاوخب  رگ  تلدع  تسد 

بارش زا  درک  ناوت  نوریب  یمه  یتسم  توق  **** وت لدع  باستحا  اب  تحلصم  ناهج  رد 

يا
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باوخ وت  لدع  �هیاس  ردنا  هدرب  ار  ناهج  کی  **** ارت تخب  زج  وت  فاصنا  مالستسا  ز 

بابک دراد  رگج  ترسح  شتآ  رب  مرجال  **** رگج رد  يراسکاخ  زا  ین  بآ  ار  تنمشد 

باجتسم ياعد  نوچمه  دوشرب  نودرگ  هب  رگ  **** ار هاوخدب  ینک  ناهنپ  نیمز  رد  نوراق  وچمه 

باهش مرج  بش  هریت  ياوه  ردنا  ریثا  زک  **** دور نان  نوچمه  وت  دای  وت  مصخ  ریمضرب 

بارطضا زا  یتما  رارطضا و  زا  یملاع  **** تشگ هدوسآ  نید  ردص  اب  وت  يار  قافتا  ز 

بالگ يوب  وت  يوخ  زا  تسه  خرچ  غامد  رد  **** رکش معط  وت  فطل  زا  تسه  رهد  قاذم  رد 

بالج زا  تعیبط  رد  يرآ  دیاز  لد  توق  **** نآ ود  ره  قافو  زا  نید  تلود و  لد  يوق  دش 

باقن رد  يدنامب  ششخب  وا  تسد  يدوبن  رو  **** ناهج رد  يدنامن  شناد  وت  عبط  يدوبن  رگ 

باتهام رد  بصق  نوچمه  وا  ساب  شیپ  هنتف  **** قح شیپ  لطابوچمه  وت  تمه  شیپ  خرچ 

بابش یناگدنز و  وت  تمدخ  رهب  وا ز  **** فرش یگرزب و  یهاوخ  یمه  وا  رهب  وت ز 

بآ هاج و  دهاوخن  وا  دشابن  وت  يارب  رو  **** ردق ردص و  دهاوخن  وت  دشابن  وا  يارب  رگ 

باوص دنویپ  تنیا  دیربب  رهد  زا  روج  تسد  **** رگدکی اب  ناتدهع  تسد  تستسویپب  ات 

باوج دبای  وا  دزن  دیوگب  وک  یثیدح  ره  **** تقو ناطلس  زا  هک  دراد  نآ  قاقحتسا  هچرگ 

باطخ باقلا  نامرف و  هماج و  قوط و  بسا و  **** ناهج ناطلس  دبای ز  یم  وت  لابقا  هب  مه 

باحس يرت  دشخب و  یم  ابص  رخآ  شیگزات  **** دوب هزات  دوخ  تفگشب  نوچ  راب  رب  لگ  هچرگ 

بان یحو  نیشنمه  تنیب  تسار  لایخ  يو  **** فرص بیغ  ثیدح  مه  تیوگ  تسار  نابز  يا 

باشو خیش  یتیگ  مرگ  درس و  روبجم  دوب  ات  **** رش ریخ و  نودرگ  سحن  دعس و  رودقم  دوب  ات 

بارخ یتیگ  تفآ  زا  دابم  ترمع  ملاع  **** دورف نودرگ  شدرگ  زا  دابم  تردق  �هیاپ 

ضرع
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باسح زا  نوریب  خرچ  رود  وچمه  ترمع  لاس  **** داسف زا  نمیا  لقع  تاذ  وچمه  تکاپ 

باوث رد  انث و  رد  ملاع  ود  رد  تهاوخ  کین  **** رفس داب و  رقس  رد  یتیگ  ود  رد  تلاگسدب 

باتفآ رد  يوزج  وت  نسح  لامک  زا  يا  هرامش 14 : هدیصق 

باتفآ رب  بش  �هرئاد  هدیشک  تطخ  **** باتفآ رد  يوزج  وت  نسح  لامک  زا  يا 

باتفآ رکاچ  ارت  باتفآ  وچ  يور  **** بان کشم  هدنب  ارت  بان  کشم  وچ  فلز 

باتفآ رسکی  همه  تست  يور  هک  اجناو  **** تسا بش  هرسکی  همه  تست  فلز  هک  اجنآ 

باتفآ رب  دراد  هک  وت  تماق  تسیورس  **** راب هراتس  دراد  هک  وت  هرهچ  تسیغاب 

باتفآ ربنع  رد  يراد و  شون  هلال  رد  **** ناتسوب ورس  رب  يراد و  کشم  هام  رب 

باتفآ رب  ردنا  يروح و  رانک  ردناک  **** تساور وت  مان  مهن  باتفآ  روح و  رگ 

باتفآ ربمه  ترکش  اب  تسا  قیال  سب  **** يرکش هسوب  زا  یباتفآ و  هرهچ  زا 

باتفآ رکش  اب  وت  ظفل  تسا  هتخیماو  **** مامت هم  اب  لگ  وت  نسح  تستخیگنا 

باتفآ ربنچ  رد  دراد و  هام  هقلح  رد  **** ارچ وت  فلز  دشن  رهپس  بیان  رگ 

باتفآ رویز  وزا  یبوخ  هب  یمه  دهاوخ  **** کنانچنآ دزیمانب  وت  خر  رب  تسیلاخ 

باتفآ رب  دز  یطقن  بش  کشم  هگان ز  **** هاشداپ روتسد  �هماخ  كون  هک  ییوگ 

باتفآ رگتمدخ  شهاگراب  شیپ  رد  **** تسه هک  ناهج  ردص  رورپ و  کلم  مودخم 

باتفآ ربهر  وا  نشور  يار  داد ز  **** رخف يارب  زک  نید  تلود و  دجم  هنازرف 

باتفآ رظنم  زا  ینامسآ و  ربخم  زا  **** تسوا هکنآ  دمحا  نب  یلاعملاوبا  یلاع 

باتفآ ربنامرف  شتسه  هک  یهد  نامرف  **** نامسآ هگرکشل  شتسه  هک  یشکرکشل 

باتفآ رتسگانث  شیهش  تعلط  رب  **** يرتشم يوگاعد  شیوق  علاط  رب 

باتفآ رمجم  رد  ار  بش  هایس  کشم  **** وا روخب  رهب  دزوسب  مدحبص  ره 
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باتفآ رورپرهگ  تسوا  دوج  رهاق ز  **** یمدآ رورپدرخ  تسوا  تاذ  لماک ز 

باتفآ ربنم  نآ  �هیاپ  رخف  دسوب ز  **** دننک ادا  شحدم  �هبطخ  هک  يربنم  رب 

حدم رهب  دنک  هک  ار  هنامز  دبیز 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 242 

http://www.ghaemiyeh.com


باتفآ رتفد  بش و  شقن  باهش و  هماخ  **** وا

باتفآ رخفم  وت  نشور  يار  دراد ز  **** کلم نامسآ  رب  میاد  هک  یبحاص  يا 

باتفآ رتخا  رهز  هکنانچ  فرش  زا  يو  **** ناج هدیرفآ  رهز  هکنانچ  لحم  زا  يا 

باتفآ رس  دشاب  وت  ياپ  هک  دهن  اجنآ  و  **** نامسآ لد  دشاب  وت  يار  هک  درب  اجنآ 

باتفآ رسفا  دنک  وت  تیار  هام  زو  **** نیع روح  همرس  دشک  وت  بکوم  درگ  زا 

باتفآ رگ  دبای  تزاجا  وت  يار  زا  **** درتسب مایا  �هفیحص  زا  بش  مان 

باتفآ رجنخ  دشک  دادماب  زور  ره  **** وت يودع  نوخ  دزیر  هکنآ  مزع  رب 

باتفآ رهوگ  دهنن  ناک  چیه  نحص  رد  **** دنکفین رب  ترد  كاخ  يایمیک  ات 

باتفآ رپهش  رب  ددنبن  وت  مان  ات  **** حابص �هدژم  دهدن  ار  حبص  غرمیس 

باتفآ رواخ  زا  دیآرب  یمه  ییوگ  **** ماین زا  رس  درآرب  وت  ترصن  غیت  نوچ 

باتفآ رکشل  دشک  وچ  بش  هاپس  دریم  **** ناشکرس دنرادن  ياپ  تناگدنب  اب 

باتفآ ربعم  یب  دباتب  نوخ  رحب  رد  **** حتف هب  یشکرکشل  ییوج و  مزر  هک  اجنآ 

باتفآ رداچ  نانز  لکش  هب  دشک  رس  رد  **** ترکشل نادرم  رجنخ  بات  فت و  زا 

باتفآ رمضم  وت  نشور  ریمض  رد  يو  **** لاوز یب  تیلاع  تلود  باتفآ  يا 

باتفآ روخ  رد  ارت  يار  یگدنب  يو  **** نامسآ قیال  ارت  هاج  يرکاچ  يا 

باتفآ رشحم  رد  هنیآ  ره  دنک  یمصخ  **** طمن نیا  رب  دوبن  هک  باتفآ  رعش  ره 

باتفآ رتسکاخ  هنیآ  ره  شدبیز  یم  **** دوب وت  يور  هگ  هولج  هک  يا  هنییآ 

باتفآ رز  بآ  هب  راگزور  يور  رب  **** يرونا رعش  نیا  دسیون  رگا  تفگشن 

باتفآ رفولین  دیوج و  هیاس  هلال  ات  **** دوبک نامسآ  دوب و  زبس  راهبون  ات 

باتفآ رد  تدوسح  راو  هلال  هدرمژپ  **** نامسآ رود  زا  تحصان  داب  زبس  رس 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


باتفآ رغاس  رد  وت  يور  هام  یقاس  **** زان هب  هتخیر  وت  شو  نامسآ  نشج  رد 

باتفآ هام و  رپس  هدنکف  تخر  زا  يا  هرامش 15 : هدیصق 

باتفآ هام و  رب  وت  لامج  هدز  هنعط  **** باتفآ هام و  رپس  هدنکف  تخر  زا  يا 

هک اجنآ 
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باتفآ هام و  رطخ  چیه  وت  خر  شیپ  **** لامج رد  دنرادن  تسیتسار 

باتفآ هام و  رمک  وت  خر  تمدخ  رد  **** ناگدنب وچ  تزاجا  وت  یهد  رگ  دندنب 

باتفآ هام و  رثا  هتفرگ  وت  يور  زو  **** هیلاغ کشم و  ناشن  هدوبر  وت  يوم  زا 

باتفآ هام و  رکش  وچمه  قیقع  ود  اب  **** دنتسین هک  وت  یهب  باتفآ  هام و  زا 

باتفآ هام و  رظن  وت  خر  زا  دنهاوخ  **** ترخافم ماقم  هب  ناوکین  فص  رد 

باتفآ هام و  رشب  رایرهش  مزب  رد  **** وهل تقو  هب  رضاح  وت  لامج  اب  دنشاب 

باتفآ هام و  رذح  دننک  وا  مهس  زا  **** کلف رب  هکنآ  نید  تلود و  لامک  ناقاخ 

باتفآ هام و  ررض  عفن و  راب  دنریگ  **** وا فنع  فطل و ز  هک ز  يردفص  دومحم 

باتفآ هام و  رپس  هتفرگ  وا  شیپ  رد  **** راگزور خرچ و  نانس  هدیشک  وا  مصخ  رب 

باتفآ هام و  رمث  معط  نول و  هک  نانوچ  **** ار هاج  کلم و  وا  تلود  زع و  دوزفب 

باتفآ هام و  رذگ  هدرکن  وا  مکح  زو  **** ترخفم هاج و  ادج  هتشگن  وا  صخش  زا 

باتفآ هام و  رهگ  هدومن  بصق  ردناک  **** رثا نآ  شقلخ  ودع و  یلو و  رد  هدومنب 

باتفآ هام و  رگم  تسوا  لامج  هاج و  **** تسوا لالج  هاج و  لامج ز  ار  قافآ 

باتفآ هام و  رس  وت  هاگراب  كاخ  رب  **** رخف هب  ینک  تراشا  وت  رگا  دنهن  اهاش 

باتفآ هام و  رنه  نیع  اخس و  ضحم  **** دنا تلبج  رد  رگا  یباتفآ  هام و  وت 

باتفآ هام و  رب  هدز  ان  ماگ و  هداهنن  **** ءایض تعرس و  رد  وت  ياقل  یب  مزع و  یب 

باتفآ هام و  رفس  هشیپ  لغش و  دنراد  **** وت مزع  نومیم  بکوم  لالظ  ردنا 

باتفآ هام و  رگد  هاگیاج  هب  رکشل  **** دنشک یم  هظحل  ره  وت  نانمشد  عمق  رب 

حتف هفحت  دنرآ  **** وت دزن  زور  ره  بش و  ره  دعس  جنک  زا 
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باتفآ هام و  رفظ  و 

باتفآ هام و  ردق  اضق و  �هضبق  رد  **** يدزیا نامرف  �هرخس  دنا  هدنام  ات 

باتفآ هام و  رمش  نایم  رد  هک  نانوچ  **** وت يودع  ياقب  ياول  نوگن  اداب 

باتفآ هام و  رف  هتفای  اهب و  هدید  **** کلف رب  زور  بش و  تست  يار  يور و  زا 

باتفآ هام و  رظن  هدرک  وت  تلود  رد  **** تحصانم مشچ  هب  رهپس  مراط  زا 

فرح ت

تراگزور يرایرهش  نامز  يا  هرامش 16 : هدیصق 

تراک داب  يرایرهش  تمایق  ات  **** تراگزور يرایرهش  نامز  يا 

ترارق یهاش  يزوریپ و  ربب  داب  **** ملسم یهاش  يزوریپ و  ارت  يا 

تراوج ردنا  اجک  شیاج  یهد  رگ  **** دریذپ تنم  نامساک  ییاج  هب  يا 

تسرایتخا لیفط  نودرگ  شبنج  **** يراک هب  یضار  دش  وت  يار  اجکره 

تراظتنا ردنا  ترصن  هر  رس  رب  **** یحتف هب  نابنج  دش  وت  مزع  اجک  ره 

ترامش یب  لذب  ایرد ز  �هلان  **** تسایق یب  حتف  رجنخ ز  �هدنخ 

ترام روم و  ات  نابز  رب  تعیب  رهم  **** تریط شحو و  ات  نیرس  رب  تعاط  غاد 

ترازغرم ریش  ناورداش و  ریش  **** ناسکی ود  ره  تعاط  عمس و  ماقم  رد 

تراکشآ ذافن  ناهنپ و  مزح  **** ناهنپ درک و  ادیپ  هک  ار  لطاب  قح و 

تراکماک رما  زورما  رد  رب  **** درآ وت  شیپ  مه  هب  ار  ادرف  يد و 

ترانک رد  ییوجب  رگ  یبایزاب  **** دراد بیج  رد  نامساک  يدارم  ره 

ترایشوه يار  باوصتسا  هب  زج  **** نودرگ تسب  دراین  يرودقم  شقن 

تراغ رای  دشاب  لدع  ات  دنت  یک  **** زگره روج  توبکنع  سک  رد  رب 
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تراد هدرپ  زا  یتفای  تزاجا  رگ  **** یتشگ هدرپ  ار  تهگرد  بش  �هدرپ 

تراوتسا مزح  رت ز  ناکرا  تباث  **** یتیگ درک  دراین  مه  رد  �هراب 

تراوخ مصخ  حمر  رت ز  نادند  زیت  **** اجیه فص  رد  دشن  ناچیپ  یعفا 

ترادبآ غیت  وچ  ار  يزوس  هنتف  **** شتآ چیه  دماین  اراخ  لد  زا 

ترازن کلک  دنک  هبرف  ار  کلم  **** تنیمس لذب  دنک  رغال  ار  جنگ 

ترایع ایرد  لد  ینعم  نیا  دناد  **** دبای شیوخ  لامک  ایرد  زا  کلک 

هب نتسبآ  کلک  **** دش ناز  وت  يایرد  وچ  تسد  مزال 
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تراوهاش رد 

ترانک یب  هاج  کلم و  زا  يروشک  **** نتفرگ دناوتن  دیشروخ  شبات 

تراب زور  فص  رخآ  ات  اجک  ات  **** ندیسر دناوتن  ماهوا  شواچ 

تراکش زور  نامسآ  واگ  وریش و  **** ین نورب  زا  دتفا  هرپ  نورد  رد 

ترای داب  درادن  يرای  وا  هکنآ  **** ین ین  داب  ترای  تخب  ارایرهش 

ترازراک درگ  دبای ز  قتت  رد  **** ار ناگرایس  نامساک  اجیه  زور 

ترادوریگ هچ ؟ دنکفا  خرچ  رب  هزرل  **** ترف رک و  هک ؟ دنکفا  هوک  رد  هنخر 

تراذگ نودرگ  کلیباردب  مکح  **** مد نآ  رد  يزانط  هب  دزود  کلف  رب 

تراوس دص  راوس و  هد  ششوک  هاگ  **** ین لمع  رد  دیامن  نوزفا  ددع  رد 

تراقفلاوذ نوچ  رجنخ  زا  ددم  زن  **** ددرگ ود  نمشد  رکشل  زا  راوس  ره 

ترابدرب وفع  دتفا ز  ادج  رگ  **** مد کی  هب  ترهق  دنک  رپ  خزود  فوج 

تراسکاخ مصخ  لیاح ز  دلسگب  **** ددرگ هاگآ  رگ  وت  رهق  زا  هیاس 

تراهنیز ردنا  دیاک  ار  يا  هتشک  **** رگید راب  شوزج  وزج  ددرگ  عمج 

تراوهار شخر  نالوج ز  هیوپ و  **** هتشپ وچ  نوماه  دنک  نوماه  نوچ  هتشپ 

ترایدنفسا فاصم  رد  يدیدب  رگ  **** یتفگ هلذب  متسر  غرمیس و  رب  هکسب 

تراعش ینادنخس  يا  یناد  وت  مه  **** یبای هدنب  زا  رعش  هنوگنیا  اورسخ 

ترازهدص یطوط  وچ  يا  میوگن  یم  **** درادن یطوط  وت  لثم  شناد  خاش 

تراگدای وز  نخس  ناوید  دص  داب  **** دیاین یم  تدای  هدنب  نیا  زا  هچرگ 

تراگزور میاد  داب  تلود  رود  **** دشاب رود  زا  راگزور  ماود  ات 

تراپ لاسما و  يد  زورما و  نوچ  داب  **** نوزفا تکلم  يد  زا  تزورما  ره  هتشگ 
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تراسی رب  هداب  ماج  يداش  لصا  **** تنیمی رد  يدنه  غیت  متام  لصا 

تراگدرک ظفح  داب  وزاب  زرح  **** نید تلود و  ظفح  هب  وزاب  يوق  يا 

تاجن تنادزی  داد  ناسارخ  كاخ  يا  رخآ  هرامش 17 : هدیصق 

تاک جناگرگ و  هر  كاخ  تریغ  يالب  زا  **** تاجن تنادزی  داد  ناسارخ  كاخ  يا  رخآ 

تابن زا  خیم  ار  بسا  تسلاله  زا  لعن  ردناک  **** یبکوم نویامه  درگ  تمدخ  قارف  رد 

قح نید  ءایض  ییند  �هجاوخ  **** رفظ يور  يده  تشپ  ناهج  ردص  بکوم 
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هافکلا یفکا 

تایح بآ  نوچ  تفای  یجازم  تبآ  مرجال  **** حیسم داب  نوچ  تفای  یمیسن  تداب  مرجال 

تاذ میدقت  رد  هک  زج  ینعم  چیه  رد  لک  لقع  **** داهن دناوتن  حیجرت  ورب  ار  نودرگ  هکنآ 

تابث ار  ایند  کلم  شتابث  اب  يار  هداد  **** رارق ار  ملاع  راک  شرارق  یب  کلک  هداد 

تاه هتفگ  ار  ملق  ماج و  ذخ  تستفگ  ار  هلمج  **** شفک دتفا  اطع  مان  ورب  یتیگ  رد  هچره 

تاکز لاوما  درک  دیاب  حرط  نیکاسم  رب  **** کنانچ یتیگ  شفک  زا  داتفا  دهاوخ  ییانغ  رد 

تارف ردنا  جوم  هدنلان  وت  تسد  کشر  يو ز  **** کلف ردنا  جوا  هتشگرس  وت  هاج  مرش  يا ز 

تاهجلا تایاهن  یلعا  نامسآ  طیحم  نوچ  **** لامکلا تایاهن  یصقا  رنه  ردنا  يدمآ 

تافص زا  فوصوم  تاذ  دوجو و  زا  دوجوم  سفن  **** کنانچ یتسدوبن  زگره  ادج  يدنوادخ  زا 

تالو زا  تسدوبن  سک  یلاو  وت  نوچ  قیالخ  رب  **** تسوا دوج  زا  دوجو  داینب  هک  یلاو  نآ  زا  دعب 

تانموس ياه  هناختب  رب  تسدومحم  تسد  **** راگزور يارس  تعدب  رب  وت  فاصنا  تسد 

تال يزع و  يدمان  زگره  هبعک  نورد  رد  **** هوکش يدوب  تتمرح  میرح  نوچ  ار  مرح  رگ 

تافو زا  غراف  تست  يافو  ناج  رد  ار  هک  ره  **** ناوه زا  نمیا  تست  ياوه  لد  رد  ارک  ره 

تالص زا  دعب  تتعاط  لبح  هب  الا  ماصتعا  **** مسر عرش و  ردنا  تسین  ملاع  لها  حالص  دوخ 

تاهرت رگید  تسنیا و  قح  تستفگ و  نینچمه  **** یبن رد  نادزی  يرمالاولوا و  زا  زورما  هکناز 

تافر دشاب  همه  را  کلم  نمشد  ماظع  رد  **** دنکشب نودرگ  وچ  وت  ساب  دبای ز  لد  نوخ 

تارب ار  یمصخ  دندرک  ناج  هب  تناوید  نوچ ز  **** ریگ هدرک  رب  انح  نودرگ  �همان  تیانع  دص 

تاش لک  یناد  هک  ادنوادخ  مناد  ربخ  نیا  **** کلم ریبدت  وت و  نک  یهاوخ  هچره  وگ  ار  مصخ 

تاجن وت  هاگراب  یلاع  نامرح  زا  دبای  **** رگ هدنب  امیرک  ادنوادخ  اردص  ابحاص 

رد نیا  زا  دعب 
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تاود نوچ  لد  هیس  وت  قارف  زا  تستشگ  هکناز  **** ملق نوچ  دزاس  ياپ  رس  زا  تمدخ 

تاوف رب  مدره  تسا  هدادیم  شاهترسح  هکنآ  **** دهد اهتوق  شیضام  تمدخ  ياضق  رد 

تاتف نوچ  خر  رب  تسد  ناسارخ  نایتف  شیپ  **** نآ ریوشت  زا  هدنب  دراد  هک  تمدخ  نیردنا 

تادا سب  مرادن  یناد  ادا  تقو  نک  وفع  **** وگ شاب  یفاوق  زا  تسناگیاش  یضعب  هچرگ 

تادع نوچ  تاور و  نوچ  تانق و  نوچ  تامم و  نوچ  **** کیلو نادجو  زا  رگید  دنچ  ءات  قحلا  دوب 

تاثداح يارو  زا  یتاثداح  نوچ  لثملا  یف  **** دب نادجو  زا  هب  شوخ  ناگیاش  رخآ  متفگ 

تاعر زو  تیعر  زا  تسناد  رعش  یتیب  هکره  **** درکن يرای  ار  هدنب  یفاوق  کی  رد  سک  چیه 

تابیات تاتناق  تانمؤم  تاملسم  **** یبن زا  دناوخرب  هک  ير  بیطخ  نیدلا  لامج  زج 

تالعاف نتالعاف  نتالعاف  نتالعاف  **** نخس نازو  نزو  کی  نیا  عیطقت  دنک  ات 

تاره ردنا  ماقم  روباشن و  رد  تهاگراب  **** ورم هب  اداب  وت  نشج  خلب و  هب  اداب  وت  شیج 

تساضق هن  نایناهج  لاح  لوحم  رگا  هرامش 18 : هدیصق 

تساضر فالخرب  لاوحا  يراجم  ارچ  **** تساضق هن  نایناهج  لاح  لوحم  رگا 

تساطخ هلمج  ياهریبدت  هک  لیلد  نادب  **** قلخ شک  نانع  دب  کین و  ره  هب  تساضق  یلب 

تسام روصت  �هنییآ  رد  هکنانچ  یکی  **** دوبن هنامز و  درآرب  شقن  رازه 

تسارچ نوچ و  يارو  ثداوح  دنب  شقن  هک  **** دز دراین  یمه  مد  ارچ  نوچ و  یسک ز 

تسامن وشن و  داسف و  نوک و  هک  يارس  نیا  رد  **** دندنب یم  تاهما  همه  شقن  هچ  رگا 

تسابآ شبنج  تسدرد  رد  هک  تسیا  هماخ  ز  **** ینیب یمه  اهشقن  نیرد  هک  یتوافت 

تسازس میهد  اضر  رگ  شوخ  شوخان و  شیع  هب  **** تسین يزیچ  دقع  لح و  نیا  زا  وچ  ام  تسد  هب 

تسارضخ بدنگ  ياهاضق  ياضتقا  هک  **** ندوب ناوت  نانچ  ارضخ  دبنگ  ریز  هک 

تسالاو یلاو  دیلاوم  عابط و  رب  هک  **** تسین يزیرگ  وزا  میعبط  تیالو  رد  وچ 
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تساناد مدرم  رازآ  علوم  هنوگچ  **** گنرانیم تشپژوگ  نیک  دناد  هچ  یسک 

چیه هن 
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تسانیب وا  مکح  رارسا  رب  هدید  چیه  هن  **** فقاو وا  رود  لاکشا  رب  لقع 

تسادبم یب  تسا و  عطقم  یب  هک  تسا  شدرگ  هچ  **** رخآ یب  تسلوا و  یب  هک  تسا  شبنج  هچ 

تساور تسا و  نکمم  رمع  همه  هب  نآ  حرش  هک  **** تسین تیاکش  نآ  خرچ  نیا  شدرگ  ارم ز 

تسافج هنوگ  رازهدص  نیا  زک  هچ  نم  ياج  هب  **** تسرایسب تسافج  کی  نیا  رگا  ار  هنامز 

تسامس نیمز و  �هراغ  یب  شفقس  نحص و  هک  **** ارم دید  هاگراب  نآ  تمدخ  مزع  وچ 

تسالعا ترضح  دصق  میو  ناگدنب  وچ  **** مهاج تمعن و  فیرشت  یپ  زک  دید  وچ 

تسادیپ هگ  ناهن و  یهاگ  هثداح  وچمه  هک  **** میاپ رب  داهن  يدنب  هثداح  تسد  هب 

تساتود هشیمه  وا  راب  زا  متقاط  تشپ  هک  **** عبط توق  هب  نارگ  نانوچ  تروص و  هب  کبس 

تساضعا زا  مه  نآ  هک  اضعا  رب  دنب  تسارک  **** شدنک یمن  ادج  اضعا  هلیح ز  هب  رظن 

تساصع ياپ  ياج  هب  ار  یسک  هک  يا  هدینش  **** قلخ شنیرفآ  طرش  رد  میاپ و  تساصع 

تسالب تستفآ و  غیت  رپس  نت  هچرگو  **** تسمغ تسا و  تنحم  ریت  فده  لد  هچ  رگا 

تسادج راگزور  دنوادخ  سوب  تسد  ز  **** مبل هکنآ  زج  همه  نیا  تسشوخ  راگزور  ز 

تسارزو تعیرش  بحاص  ترازو  رد  هک  **** برغم قرشم و  ناریزو  ناگیادخ 

تساهس مک ز  رهپس  شلامک  رهپس  رب  هک  **** بحاص نآ  رهاط  حتفلاوبا  حتف  رهپس 

تساهبو تسترصن  تفج  وزا  تلم  نید و  هک  **** نید رصان  يده و  تشپ  تلم و  هانپ 

تسالع ولع و  شرب  کلامم  ناگجاوخ  هب  **** هاج هب  هک  ناهج  �هجاوخ  یگجاوخ و  ناهج 

تساون گرب و  رازه  داشگ و  دنب و  رازه  **** کلم رد  شمتاخ  کلک و  زک  یکلم  هنامز 

تساقستسا نآ  عبط  رد  شرهق  فت  ز  **** مالستسا كاخ  مرج  رد  شملح  راب  ز 

تسامرخ اب  هنامز  راخ  هک  تسوا  لدع  ز  **** تسدوپ اب  رهپس  رات  هک  تسوا  ردق  ز 

تتسد هب  تفگ  شاضق 
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تسافوتسم ناهج  دوخ  وا  هک  تفگ  هنامز  **** ناهج مامز  مهد 

تساضق شیوخ  سفن  هب  دوخ  وا  هک  تفگ  رهپس  **** منکف اضق  رب  وت  مکح  هک  دومن  ردق 

تسایگ ياهمشرکو  دیب  �هزمغ  ياج  هچ  **** قلخ هب  هیاس  دومن  یبوط  هک  ضایر  نآ  رد 

تساحطب �هزین  يدنه و  رجنخ  دح  هچ  **** دز فص  هکئالم  لیخ  هک  فاصم  نآ  رد 

تساسن لاجر و  شردنا  لدع  �هیاس  ریز  هب  **** رویط شوحو و  شرد  نامرف  تعاط و  طخ  هب 

تساغد رحب  لاون  غورد و  ربا  ياخس  **** تاخس قدص  شیپ  هک  یلاون  رهپس  ایا 

تسادیش اییوگ  لقع  وت  شناد  ياج  هب  **** تسا تسپ  اییوگ  خرچ  وت  تعفر  شیپ  هب 

تساهد تسد و  راک  دنرادب و  راگزور  هب  **** ارت یهن  رما و  هک  یلاثم  هنامز  ایا 

تسانث حدم و  راگزور  زا  رپ  وت  حدام  هب  **** وت تحدم  انث و  رهب  هک ز  یسک  نآ  وت 

تساضر نیع  هب  رظن  ار  اضق  وت  بناج  هب  **** بدا ياپ  هب  رذگ  ار  کلف  وت  هگرد  هب 

تسایرد رد  هک  اهجوم  نآ  وت  تسد  لایع  **** نودرگ رب  هک  اهجوا  نآ  وت  ردق  رایع 

تسازوج رب  هک  رمک  نآ  تست  تمدخ  رهب  ز  **** تسا هرهز  رد  هک  برط  نآ  تست  سلجم  قوش  ز 

تسابص ياپ  قرب و  لاب  ارت  رما  ریسم  **** باحس لذب  رحب و  جوم  ارت  تسد  لاوت 

تسامن وشن و  يامتنا  تابن  وچ  ار  دامح  **** دراد تتلود  هک  ییاوه  لادتعا  ز 

تسایشا ردصم  وت  دوج  عبنم  هک  رگم  **** دوجو ياهفیطل  دزاس  وت  دوج  کلف ز 

تساخس ضحم  هک  یخس  شناوخم  تفگ  رهپس  **** تسا یخس  تفگ  تساوخ  رهد  ارت  داوج  فک 

تسازجا وا  لک  یناهج و  لک  تاذ  هب  **** وت هک  وت  تمدخ  هب  دیارگ  عبط  هب  ناهج 

تساجر فوخ و  جازم  لصا  وت  ملح  مشخ و  هک  **** دناوت ملح  مشخ و  عرف  اجر  فوخ و  دوجو 

دید ارت  تاذ  وچ  اضق 
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تساهنت نت  وردنا  زونه  تشذگ و  ناهج  **** بجع تنیا  تفگ 

تسانف دعتسم  وت  تاذ  هن  كاب  هچ  ارت  **** دیادنارب لگ  هب  یتسه  رد  انف  رگا 

تساقب هب  وت  تاذ  هن  یقاب  وت  تاذب  اقب  **** نایز هچ  ارت  ناهج  رد  دوبن  اقب  رگو 

تسانهپ یب  هنهپ  وچمه  نیمز  يوگ  طیسب  **** وا کت  اب  هک  رد  وت  ریز  هب  تسلکیه  هچ 

تساوه تنانع  اب  تسکاخ و  وت  باکر  اب  هک  **** لعف شتآ  ریس  بآ  نآ  زا  هللا  كرابت 

تسارحص هک  بارس و  ایرد  دفدف و  شاوه  **** کلم کلاسم  ندرک  یط  نتفر و  تقو  هب 

تسالاب هن  بیشن و  هن  ناهج  هب  وا  ماک  هب  **** کنآ یپ  زا  درامش  ناسکی  الاب  بیشن و 

تسادرف وردنا  هک  دناسر  تیملاع  هب  **** يزیگنارب را  شزورماک  يدرون  ناهج 

تسابید رب  هک  دوب  یبسا  تروص  وچ  شرب  **** دزاس یتروص  شیوخ  لدب  رگا  رهپس 

تساکب تفج  هدید  تسباذع و  نیرق  ملد  **** وت تمدخ  يوزرآ  اکلم ز  ابحاص  هن 

تسافق هب  منتسشن  نیرس و  هب  منتفر  هک  **** نآ یپ  زا  نکمم  تسین  مندمآ  کیلو 

تسایرد نوچ  هربع  راوشد و  يداو  هار  هک  **** درک مناوت  رفس  یتشک  وچ  تشپ  هب  یمه 

تسا وگ  هدیصق  نیمه  ملاح  یهابت  رب  هک  **** نآ زا  مشاب  هدومن  لفاغت  هک  نادم  نانچ 

تساعد ياج  وت  رب  دنیوگ  میوگب  رگ  هک  **** تسه يرذع  هچرگا  تسا  گرزب  هانگ  یلب 

تساجک هدنام  راز  ناج  دنک  وت  تمدخ  هک  **** نانچ تسین  گیر  هدرم  ندب  را  نکیلو 

تسامش مسر  راعش و  ناک  دوبن  یقلعت  **** ار ناوید  روما  لاؤس  باوج و  نم  هب 

تسابیزان هن  ناک  تسنانچ  هدنب  نامگ  **** فطل تیاغ  هب  متلاح  نیا  رد  تسیکلاؤس 

تساطع دیما  مرکنم  نینچ  هانگ  اب  هک  **** نم یماخ  ای ز  تست  مرک  تیاغ  ز 

تسا رعش  تعیرعش  ییادگ  هچرگ  هدنب ، هب  **** ربم هیدک  نامگ  مدنار  هک  هقیقد  نیدب 

تسانع باتفآ  فت  رد  هک  تساهرمع  هک  **** دشاب سب  شوپب  تیانع  لظ  هب  مرس 
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ناهج هب  ات  هشیمه 
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تسایض تستملظ و  ود  ره  نیز  زور و  تسبش و  **** کلف رود  نوردنا ز 

تسادعا بش  وت  لابقا  نشور  زور  هک  **** داب نشور  زور  لابقا  هشیمه ز  تبش 

تسادوس همه  یمرخ  یشوخ و  زج  هچره  هک  **** ناهج ناهج  نارذگب  یشوخ  یمرخ و  هب 

تساغوغ رپ  هلغشم و  رپ  هنتفرپ و  رهش  هرامش 19 : هدیصق 

تساجک تسدادن  راب  ناهج  ردص  دیس و  **** تساغوغ رپ  هلغشم و  رپ  هنتفرپ و  رهش 

تسادیپان نیمز  دیشروخ  هک  زورما  تسیچ  **** دومن يور  کلف  دیشروخ  هک  رید  دش  رید 

تسارچ هدرک  ناهن  يور  دوخ  تداع  رب  هن  وا  **** دش رپ  نایعا  ناگرزب و ز  شهاگراب ز 

تساوگ لوق  نآ  رب  زورما  شندادان  راب  **** يرآ دوب  كرت  روجنر  هک  دنتفگ  شود 

تساورد اهلد  هک  تسه  شهب  تسا  هنوگچ  ات  **** نادب لاوحا  وشرد و  یکی  وت  اراد  هدرپ 

تسامش راک  نیا  هک  راک  نیا  نکب  نک  یمدرم  **** ناسرب مه  ام  تمدخ  دوب  راب  ارت  رو 

تساهنت را  مینک  شیمالس  مییآرد و  ات  **** دشاب هب  یهدزاب  یهر  هک  یناوت  رو 

تسارک لاح  نیا  ندیشوین  گرب  وگم  دوخ  **** دارم قفو  رب  هن  تسیلاح  هک  تسنانچ  رو 

تسادج دوب  وزا  کی  دص  ناهج  هکنآ  ناهج  زک  **** ناهج هب  درآرد  هشیدنا  هب  هک  دناوت  هک 

تساقب لاح  رد  هن  زورما  ینمیا  تمعن و  **** يدوب شهاج  نداد  ددم  هب  یقاب  هکناو 

تساضر میلست و  يراک  نیهب  تسا  نینچ  نوچ  **** تسشنب نوچ  يدب  مسر  وزا  تساخرب  هکناو 

تساضق دنب  �هلسلس  رد  همه  شنیرفاک  **** اضق راب  دشکن  رگ  دنکچ  هدیرفآ 

تسالاو تیاغ  هب  هدنزوس  یلاو  نیک  ياو  **** تسا زوس  تیالو  تسا  رهپس  هک  ام  یلاو 

تسادوس نیا  درذگرد  نم  هک ز  ییوگ  وت  رگ  **** تشذگن ردنا  لجا  يادخراب  زا  لجا 

تساخرب هر  کی  هب  دناشفیب و  رمع  زا  نماد  **** تسین نکمم  اضق  دش ز  نورب  درک  ناوت  هچ 

تسانع هچ  ربمیپ  دالوا  رب  وت  قارف  زک  **** سرپم دقع  طسو  ربمیپ  دالوا  يا ز 
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تمرک زا  نرق  ود  يو 
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تساون گرب و  یب  هچ  وت  یب  ناهج  هک  یناد  هچ  وت  **** اون گرب و  ناهج  هدرب 

تساروشاع بجر  خلس  رگم  درک  رت  هزات  **** لوسر دالوا  متام  ناهج  وت  تافو  هب 

تسانف بالیس  ورهر  ناهج  کشخ  رت و  هک  **** ار ام  نهربم  تشگ  ییوت  وچ  يانف  زا 

تسافج هلمج  وا  تداع  دوخ  هک  تسین  بجع  نیو  **** دنک هک  اب  افو  درک  افج  وچ  یتیگ  وت  اب 

تسافو رهم و  یب  هچ  هیاد  نیا  هک  تسود  يا  ینیب  **** دروخن هک  ار  یسک  درورپن  رهد  �هیاد 

تسالب شیوشت و  لماح  بش  هک  رود  نیردنا  **** دنحورجم کلف  ياهافج  یقلخ ز  هچرگ 

تسافق هچ  نیا  نادب  تقو  کلف  رود  يا  رخآ  **** دوبن وت  تافو  وچ  ییافق  چیه  ار  خلب 

تسازس میناوخ  صقان  نیا  زا  سپ  ار  ناهج  رگ  **** دربب تشاد  ناهج  هک  یلامک  وت  اب  یتفر و 

تسار دیآ  اجک  ود  ره  مهب  دیشروخ  بش و  **** ناهج بیاغ ز  وت  رون و  ناهج  راک  دهد  یک 

تساناد یگرزب  بابسا  هب  هک  سکنآ  دناد  **** ینعم نیو  ناهج  تیگرزب  يدوب ز  گنت 

تسالم هنو  الخ  هن  یلاخ  وت  درد  زا  هکناز  **** تسرتگنت نآ  زا  وت  یب  نونک  هک  رت  بجع  نیو 

تسامن وشن و  رد  وت  رکذ  نوچ  يزور  نابش  هک  **** دز یخیب  تمغ  درد و  يرگج  ره  رد  هچرگ 

تسام �هنیس  نیا  �هزادنا  هب  هن  روصت  ناو  **** تشذگب تداعس  هچ  ام  زا  هک  میناد  هچ  ام 

تسادص توص و  �هلولو  زا  رپ  هن  نودرگ  فقس  **** بش همه  شراز  �هلان  زک  همه  نیا  اب  تسیک 

تسایرد شرانک  وربا  هژم  هن  تقارف  زک  **** تسد لد و  تربا  وچ  ایرد و  وچ  هدوب  يا  تسیک 

تساطخ تسلفط  هن  هچرگ  ناهج  یمیتی  هک  **** میتی هاج  نانچ  يراذگن ز  ار  ناهج  ات 

تساورپان وت  تمدخ  بلط  رد  نانچمه  **** رهپس هک  يریگن  مارآ  ردنا  كاخ  هب  ات 

هکناو **** تسد هب  دنام  یلد  درد  وت  هک ز  اغیرد  يا 
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تساود شنامرد  هک  تسیدرد  هن  درد  نیا 

تسادرف دیما  چیه  ورد  هک  بش  نآ  تسین  **** وت نتفر  مغ  رجه و  مغ  هک  اغیرد  يا 

تساعد لاح  نیرد  رکذ  نیهب  تسا  نینچ  نوچ  **** داتفا زاب  اعد  هب  اهانث  هک  اغیرد  يا 

تسارت تسنآ  روخرد  ناک  یفطل  نانچ  ناک  **** راددوخ ییادخ  فطل  فنک  رد  شبرای 

تسابع لها  زا  مه  هکناز  ابع  لها  اب  هک  اب  **** نک شعمج  اهقرفت  نیا  زا  يدیناهر  نوچ 

تساقستسا ار  همه  ام  دش و  هلجد  ناهج  هک  **** نکم گنت  ورب  درک  يرظن  یتیگ  هب  رو 

تسا نیصح  کلم  نصح  تسنوصم و  کلم  هرامش 20 : هدیصق 

تسا نینچ  هک  ار  يادخ  رفاو  تنم  **** تسا نیصح  کلم  نصح  تسنوصم و  کلم 

تسا نید  تحاس  هچره  تسلدع  �هیاس  **** تسکلم �هصرع  هچره  تسساب  �هلعش 

تسا نیکم  رارق  اب  فاصنا  �هماخ  **** تسا حلص  هب  ماین  اب  شیوشت  رجنخ 

تسا نیجع  کشرس  �هبانوخ  هب  هکلب  **** تسفرص هن  تسه  هنتف  مشچ  رد  هک  باوخ 

تسا نیرق  ماود  رود  یناور  لب ز  **** تساهنت هن  تسه  کلم  يوج  رد  هک  بآ 

تسا نیعم  ءام  رود  هک  وگ  ناهج  تسد  **** تخیر متس  درد  داتفا و  رهپس  ماج 

تسا نیقی  هلمج  راگزور  دب  کین و  **** شفوقو دزن  هک  نامسآ  �هلقاع 

تسا نیتم  لبح  هکنآ  تسیک  ناکلم  زا  **** ار ناهج  ماصتعا  هک  دیوگن  هچرگ 

تسا نیمز  ناگیادخ  یقثو  �هورع  **** کسمت تقو  هکنآ  دناد  نامز  رود 

تسا نیگت  ناخ و  يار و  روفغف و  رصیق و  **** شرما �هتسب  هکنآ  رجنس  ناهج  هاش 

تسا نیبم  هروس  رازه  هیآ  کی  ریز  **** شذافن نیبج  رد  هکنآ  دایز  رید 

تسا نیرس  حول  فورح  ار  کلف  ریش  **** شضرف تعاط  غاد  هک  يراکش  ریش 

تسا نیس  وچ  هنخر  کلم  هاوخدب  �هعلق  **** شدنمس لعن  نیع  ریثات  هکنآ ز 
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تسا نیزگ  هلمح  مزر  هب  شنیمی  هکنآو  **** تسنارگ لمح  مزب  هب  شراسی  هکنآ 

تسا نیمی  راسی و  نآ  بیسآ  مغ  زک  **** تسا زرل  بت و  هلاو  جوم  زا  هن  رحب 

رفظ دید  هدیشک  شداهج  غیت 
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تسا نیا  نم  تاذ  تسمیاق  ودب  هکنآ  **** تفگ

تسا نیزر  يار  هچ  نآ  هک  دناد  هچ  قلخ  **** شیار تنازر  دزب  ثداوح  هار 

تسا نیما  نابهاگن  دوخ  نونک  نما  **** ار ناهج  هک  ناهج  یمه  دهاوخن  هراب 

تسا نیسپزاب  زور  وچ  نیتسخن  زور  **** ار متس  هک  یمه  متس  دباین  رمع 

تسا نینج  هنامز  ردام  محر  رد  **** دنچ رگا  شاجب  درب  یپ  وا  ترکف 

تسا نیط  تیقب  شتنیط  رد  همه  رگ  **** دنادن ریزگ  قحتسم  زا  شتمعن 

تسا نیش  تورث  ياوه  نونکا  شرس  رد  **** درادن چیه  هک  فلا  وا  مرک  اب 

تسا نیصح  نصح  رازه  ترتچ  �هیاس  **** ار نید  هک  يادخ  �هیاس  ازس  هب  يا 

تسا نیمک  هنوگ  رازه  ار  هیس  زور  **** شلظ بش  رد  هک  یتبیه  ارت  رهق 

تسا نیگن  ریز  باتفآ  ارت  يار  **** تسباکر ریز  راگزور  ارت  مکح 

تسا نیز  ینمت  ار  مایا  نسوت  **** دبای وت  باکر  تمدخ  فرش  ات 

تسا نیشن  شیپ  شرع  هک  شبیطخ  تسیک  **** بر ای  دناد  هک  ارت  کلم  �هبطخ 

تسا نیرق  هبطخ  هنیرق  رد  ارت  تعن  **** تسا هفیحص  هکس  هیانک  رد  ارت  مان 

تسا نیفد  بیغ  رس  ار ز  اضق  هچره  **** تمه نزاخ و  تفرگ  دوخ  ملق  اب 

تسا نیمس  ثغ و  مادک  ار  مدع  متک  **** تفوقو نافرشم  رهم  فرش  یب 

تسا نیچ  وت  طایتحا  يوربا  رب  هک  ات  **** دراد هلبآ  روج  مشچ  کمدرم 

تسا نیرع  ریش  هتسم  وت  مزر  فص  رد  **** ار ملع  ریش  هک  یتردق  ردق  هچ  ات 

تسا نیب  هثداح  وت  رب  رد  هرز  مشچ  **** تسا زوس  هکرعم  وت  فک  رد  نانس  سکع 

تسا نیبج  شافق  افق  شنیبج  هکنآ  **** ار تمزهنم  مصخ  تسا  نیزا  مزال 

تسا نیعل  وید  ادخ و  مشخ  شتآ  **** تمصخ تبوقع  رد  وت  رهق  خزود 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 262 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا نیبم  زور  وچ  نآ  لیصحت  تیآ  **** یتفگ وت  هک  ضرغ  رصتخم  نیا  رد  هدنب 

تسا نیچ  هن  روغ  نیچ و  روفغف  هن  مصخ  **** کناز دهنن  یمه  تینهت  �هدعاق 

يادص رپ  هوک  �همجمج  **** تمصخ رکشل  ویرغ  زا  زونه  هچرگ 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 263 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا نینا 

تسا نیجع  شنازرابم  نوخ  هب  گنس  **** تهاپس نازرابم  غیت  هچرو ز 

تسا نیرب  نامسآ  ماهلا  نخس  نیو  **** دزرین رکذ  هب  نارق  بحاص  وت  وچ  اب 

تسا نیرق  راگدرک  مان  ارت  مان  **** تسار منک  راگدرک  رکذ  اب  وت  رکذ 

تسا نیهر  بیر  کش و  هب  شنیقی  هکره  **** هکس سرپزاب و ز  هبطخ  زا  ورب  وگ 

تسا نیزح  نامداش و  رمع  ندش  یط  **** رد نینس  روهش و  دش  دمآ  هب  هک  ات 

تسا نینس  روهش و  یلک  تحلصم  **** تداعس ود  نیک  داب  وت  رمع  يداش و 

تسا نیعم  تسا و  رصان  ریخ  رد  هک  تسوک  **** تسا لج  زع و  يادخ  تهاج  رصان 

تسبرط طاشن و  يداش و  ندروخ و  یم  زور  هرامش 21 : هدیصق 

تسبجر هام  �هرغ  رگا  تسا  هتفه  فان  **** تسبرط طاشن و  يداش و  ندروخ و  یم  زور 

تسبرط ياون  گرب و  وا  زا  هچنآ  حدق  هب  **** تخیر دیاب  ورف  لاح  همه  هب  نازیر  گرب 

تسبزع تعیبط  نینع و  هیمان  دنکچ  **** تشاذگب نداز  دش و  نورتس  غاب  ردام 

تسبنک رد  شرس  گنوآ  رب  هک  دش  یندم  **** يدید شکات  مراط  رب  وت  هک  زر  رتخد 

تسبنعلا تنب  بل  رب  مخ  بل  تولخ  هب  ات  **** تسنز غیت  دسح  هدیمد ز  کیخ  رب  يوم 

تسبهذ رسکی  همه  شباهذ  اه ز  نمچ  نوچ  **** غاب تفر ز  ناشف  هسیک  نازخ  فارص  هنرگ 

تسبل هداجیب  مسانیم و  هربوهآ  یتفگ  **** دیوخ هلال و  رثا  زک  یسب  تسین  بجع  نیا 

تسبجعلب نوچ  هک  هوریف  دبنگ  نیا  ینیب  **** مس هبش  درک و  هک  زاب  شبل  ساملا  برای 

تسبطح نیا  ینتسر  فزخ و  نآ  تبرت  **** مومس یتفگ ز  هک  تسارحص  هنکس و  نامه  نیا 

تسبجع موسر  دنچ  نونک  ود  ره  نیا  رد  ات  **** راخب ریثات  نیب و ز  ناخد  یعس  زا  زیخ 

تسبلس نیمیس  �هشپ  رپ  همه  نآ  �هصرع  **** تسا هرز  نیرز  �هرذ  رپ  همه  نیا  نزور 
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تسبصع ناجرم  رکیپ  ابر  هاک  یعفا  **** ناچیپ دوخ  رب  هدش  نوناک  �هنکس  رد  هعمل 

رد مخ  اوه  حطس  رب  هدش  هقلح  دود 
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تسبهل نانب  بوتکم  هک  تسییاهرطس  **** مخ

تسبجتنم ملق  تباتک  ریداقم  رد  **** ییوگ متفگ  هک  يور  نیا  زا  شتآ  �هلعش 

تسبت روتسد  تبیه  رثا  زا  جازم  رد  **** شرگم دتفا  رمش  بآ  رب  هزرل  نامز  ره 

تسببس رتیوق  شیلاع  تیار  شبنج  **** حتف شبنج  رد  هک  حتفلاوبا  لداع  بحاص 

تسبسن رهاط  بحاص  رهگ و  رهاط  ردص  **** دیوگ شرهپس  هک  رهطم  تاذ  نآ  رهاط 

تسبرک لد  نآ  رد  زآ  زا  هک  تسین  لد  چیه  **** شمرک ناوخ  �هلضف  زا  تهج  شش  رد  هکنآ 

تسبستکم وا  رطاخ  �هقراب  زا  همه  **** دهجب یلامک  قرب  را  کلف  هن  رد  هکناو 

تسبرع نید  رواد  شسردایرف  لدع  **** تسمجع کلم  دلوم  شهگراب  تحاس 

تسبجو دق  کلف  نامیقم  داروا  بشناز  **** یبش درک  یمه  هشیدنا  کلف  کلم  طبض 

تسبقل ياج  هچ  تسنورب  فرح  زا  تحدم  **** ارت هکناز  ارچ  هن  مه  اکلم ، هنابحاص 

تسبطخ رخف  هکس و  فرش  يارب  لب  **** شدنناوخ ات  هک  تسنادب  هن  ناطلس  مان 

تسبسح زا  مه  تعفر و  بسن  مه ز  وردنو  **** کلم �هشوگ  هلک  تسیچ  وت  شلاب  �هشوگ 

تسبلط لاجم  انمت و  جنگ  ار  خرچ  **** نآ زا  کی  دص  رد  هک  تسنآ  زا  رترب  تدنسم 

تسبطر مه  ضرغ  تسین  رذگ  راخ  زا  هچرگ  **** لخن ندرورپ  هک ز  يدوب  وت  نوک  زا  ضرغ 

تسبضغ زا  هن  توهش و  زا  هن  خرچ  شبنج  **** یبنج تمه  هب  هکناز  يرگد  نامسآ 

تسبدا كرت  هک  دروآرب  دایرف  كاخ  **** درک یم  هبشت  وت  بسا  مس  لعن  هب  هم 

تسبرج شلاس  همه  کناو  دش  برجا  هکات  **** تسشن شاضعا  همه  رب  دشب  وت  شیج  درگ 

تسبقث رپ  نآ  زا  ماداب  �هرهچ  نوچ  هرهچ  **** هام هک  يور  نآ  زا  تستسکش  زوگ  نوچ  خرچ 

تسبهلوب هک  مساقلاوب و  هک  هک  دسانش  قح  **** دسح يور  زا  دنز  لباقت  فال  رگا  مصخ 

تسبنذ رد  رمق  وچ  وا  سار  هب  دیشروخ  وچ  وت  **** تساور هجو  کی  هب  زین  شمهن  لباقم  رو 
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وا راد  **** کنآزا مزال  دوشن  شردق  تکرش  تبتر 
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تسبشخ زا  مه  وت  تخت  بشخ و  زا 

تسبره ياپ  هب  هن  تذافن  ریس  تعرس  **** دش دناد  اجک  رهق  �هطبار  زا  رخآ 

تسبعت يارو  لاعفا  رد  هک  سدنهم  نیا  **** شاقب درگ  لثم  هب  ردنکس  دس  دشک  رو 

تسبصق عرد  �هزادنا  هب  هن  شغیت  در  **** غیت هب  تسد  دنز  باتهم  وچ  هک  دناد  لقع 

تسبدن یممت  هکناز  نزب  ناتسب و  هبرض  **** تفه هب  واد  ارت  دنزجع و  ردشش  رد  همه 

تسبش تسزور و  هب  لاس  هم و  بیترت  هکات  **** تسهم هب  لاس و  هب  کین  دب و  لیدبت  هکات 

تسبختنم وت  تدم  نآ  �هلمج  رس  هک ز  **** دابم لاس  هم و  زور و  بش و  بیترت  وت  یب 

تسبغش یب  ناهج  راطقا  وت  فاصنا  هک ز  **** يامن شیب  فعش  همغن  شوخ  برطم  یم و  هب 

تستابث تفج  نید  تلود و  وزا  هک  يردص  هرامش 22 : هدیصق 

تستاضق ناطلس  هک  تسعرش  �هجاوخ  نآ  **** تستابث تفج  نید  تلود و  وزا  هک  يردص 

تستابث لصا  مهو  شبنج  هدعاق  مه  **** شلامک هب  دوجو  هک  درجم  لقع  نآ 

تستاذ هچ  هک  دناد  هک  تاذ  نآو  مناد  نیا  **** دندیمح ود  ره  نیدو  تلود  وا  تبسن  زا 

تستاکز عرف و  کلف  فاصوا  همه  ار  ناک  **** تسیلام هچ  یلصا و  هچ  شیگرزب  تفاصوا 

تستافک راک  فرش  بسک  دنکچ  يرآ  **** شباکر دروآ  فک  هب  تیافک  نودرگ ز 

تستاجن يدوج  هک  شاب  وا  �هدس  رب  **** دریگب قافآرگا  ثداوح  نافوط 

تستاهج نوریب ز  هک  تسیناهج  وت  تاذ  **** دباین وت  هاج  �هیاپ  تهج  هکنآ  يا 

تستولص تسا و  موص  وچ  رارحا  تمذ  رد  **** تنومیم تمدخ  ناهج  رارحا  هلبق  يا 

تستافرع ییوگ  وت  رکذ  دور  هک  اج  ره  **** رکش �هلفاق  یلامآ و ز  �هبعک  وت 

تستام دیوگ  شردق  لوا  يزاب  رد  **** خرچ درب  وت  فالخ  جنرطش  هب  تسد  رگ 

تستافو میب  ردق  یلیس  هک ز  ارنآ  **** ور افو  هار  وگ  وت  نومیم  تمدخ  رد 
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تستافصو فاصوا  �هلمج  �هزجعم  ناک  **** یفصو هب  فوصوم  وت  رابرهگ  کلک  يا 

وا رب  هک  شتآ 
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تستاقث جاتحم  هک  تسیمکح  هن  مکح  نیو  **** دریمب هریچ  دوش  بآ 

تستارفو تسلین  هلجد و  شکلف  هچرگ  **** دریمنبزگره هک  تسیباهش  وت  کلک 

تستاعر تاعارم  تستالو و  نیکمت  **** وز يرثا  رتمک  هک  وت  مودق  هدنخرف 

تستابن لابقا  وت و  مودق  تسربا  **** داد امن  وشن و  ارم  وت  بانج  لابقا 

تستافر بوکدگلز  مماظع  هک  یتفگ  **** مدوب هثداح  �هتفوک  نانچ  هدنب  نم 

تستایح بآ  رگم  وت  تسد  مزلق  رد  **** ناج نم  هب  دروآرد  وت  تسد  ندیسوب 

تستارب هنوگرگد  عیقوت  هب  زور  ره  **** رد ناهج  هب  ار  کلف  نارود  عطقم  ات 

تستانب رود  کلف  شعن  رثا  رب  ات  **** نارود هچ  ریدقت و  هچ  وت  دارم  هب  اداب 

تستانکس تاکرح و  نیریش  �هزیشود  **** داشنا �هولج  رد  هک  موظنم  تمدخ  نیا 

تستاور زاوآ  هن  رعش  ضرغ  رعش  زک  **** تمدخ هب  دیناسرن  ناوخ  شوخ  يوار  ناز 

تست هاج  هاگرد  �هدنب  هنامز  اهاش  هرامش 23 : هدیصق 

تست هانپ  رد  نید  تیامح و  رد  مالسا  **** تست هاج  هاگرد  �هدنب  هنامز  اهاش 

تست هاوگ  وا  دوب و  لدع  هاوگ  رتهب  **** کلم ماود  رب  یلداع و  هاشزوریف 

تست هالک  رپ  رهوگ  سکع  دیشروخ  **** وت دنلب  تخت  �هیاپ  رابغ  نودرگ 

تست هاوخکین  وت و  لاگسدب  ناش  رد  **** تسلزنم هک  تیانع  انع و  زا  تیآ  ره 

تست هاگراب  �هرگنک  ياه  هشوگ  رب  **** جورب رد  تسین  کلف  ناگراتس  ریس 

تست هاپس  درگ  تیار و  وت و  تمس  رب  **** ردق رب  تسین  رفظ  نادهاجم  مشچ 

تست هایس  رتچ  �هیاس  تفگ  ریدقت  **** نآ تسیچ  هک  ار  هم  نمرخ  تفگ  وت  يار 

تست هار  كاشاخ  هک  درک  شیوخ  فیرعت  **** نیا تسیک  هک  ار  مهن  خرچ  تفگ  وت  ردق 

تست هام  لاس و  دنک  رود  هام  لاس و  ات  **** راگزور دقع  �هطساو  هک  يورسخ  يا 
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تست هاد  دیشروخ  هک  هتفگ  تیتبون  اب  **** هدش نخس  مه  ادص  هب  کلف  تتبون  اب 

تست هاج  هب  مدنژن  ناج  هدنز  هک  متفگ  **** يرونا هدنب  نم  وت  هاگراب  كاخ  اب 

هچ هناهب  يرونا  تفگ  **** داتفوا يرود  ارچ  وت  تمدخ  ممسق ز 
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تست هانگ  يرآ 

تست هایگ  بآ و  همه  یملاع  هک  رذگب  **** نکم يرخ  اتفگ  نوحیج ، بآ  هک  متفگ 

تست هابت  غامد  ياهلایخ  زا  بیع  **** تسین تفگ  تسه  یللخ  معلاط  هب  متفگ 

تست هاچ  خلب  هش  سلجم  يازا  ردنا  **** یمتفگب هنرگا  نژیب  هن  یئن  فسوی 

تست هاگرادومن  شرع  هک  یترضح  يا  **** تسین چیه  هلمج  نیا  زا  نم  فقوت  متفگ 

تست هاگ  هب  زور  هدیشک و  تدم  رب  **** منشور زور  نوچ  هک  تساهدامتعا  ناز 

تست هاک  شیوشت  تلود  ظفح  هک  متفگ  **** يازف بغش  يا  دنک  هک  وت  نامض  اتفگ 

تست هاک  هن  نیک  دسر  باطخ  هش  لدع  زا  **** هاک هب  درب  فرصت  تسد  وچ  ابرهک  ات 

تست هاش  رکبوب  دمحا  هاش  زوریپ  **** نیا هنامز  زا  ادن  داب و  هاش  زوریپ 

تسدصقم چیه  تکرح  نیا  رد  ار  خرچرگ  هرامش 24 : هدیصق 

تسدمحا رصن  نبدمحم  تمدخ  زا  **** تسدصقم چیه  تکرح  نیا  رد  ار  خرچرگ 

تسدنسمو تسردص  روخرد  هک  يا  هدازآ  **** تسشلابو تسهاگ  تباب  هک  يا  هنازرف 

تسدعقم ربا  وا  رطاخ  قرب  ریس  اب  **** تسلخدم ربا  وا  ششخب  تسد  لذب  اب 

تسدوسا دیشروخ  �هنابز  وا  يار  اب  **** مزهنم ریدقت  هیالط  وا  مزع  زا 

تسدجبا نیتسخن  فرح  وچ  یتسار  زو  **** نخس هگ  دجبا  تسرخآ ز  فرح  نوچ 

تسدهمم کلامم  راک  كولم و  لغش  **** تستفای دیهمت  وت  مامتها  کلم ز  ات 

تسددسم دس  هثداح  عفد  ماگنه  **** ار کلم  دیدست  وت  مزح  هک  يرورس  يا 

تسددجم یناهج  هک  ناهج  رد  تسیمسر  **** یگزات هب  مد  ره  وت  دیمح  تداع  زا 

تسدیقم دراطع  تسد  وت  تلجخ  زا  **** تبتاکم ردنا  دش  هداشگ  وت  تسدات 

تسددعمان یلو  تسیکی  ددع  لصا  **** کنانچنآ یشیپ  وزا  ییوت و  ناهج  لصا 
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تسدرمز شیپ  یعفا  مشچ  هک  ییوگ  **** دوب نانچ  وت  فک  شیپ  زاین  مشچ 

تسدقرف قرف  رب  هبترم  وت ز  ياپات  **** تسد هنامز  زا  تسرب  قرف  هب  ارت  مصخ 

تسدوقم لعن و  ارت  بسا  هرجم  هام و  **** کنانچ دش  وت  نانع  داوج  کلف  بسا 

بکوکم و �هقرد  نوچ  **** باتفآ مرج  کلف و  دبنگ  لکش  ات 
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تسدرزم عرد 

تسدنهم غیت  وچ  هرجم  کلف  رب  ات  **** داب ماین  ردنا  وت  غیت  کلف ز  غیت 

تسدمرا مایا  �هنتف  الب و  مشچ  **** وت راگزور  رد  هک  رود  وت  زا  دب  مشچ 

تسدودحمان هچ  روغ  تکلمم  �هصرع  هرامش 25 : هدیصق 

تسدودعمان رکشل  نانچ  هصرع  نآ  رد  هک  **** تسدودحمان هچ  روغ  تکلمم  �هصرع 

تسدواد بسن  زک  بجع  هچ  ناطلس  قرع  **** دراد ربمیپ  نامیلس  کلم  قنور 

تسدوهعم یمظتنم  ار  تلود  نآ  يرآ  **** تلود نآ  تسا  مظتنم  سب  هک  رود  دب  مشچ 

تسدوه ردنا  مقتساف  ات  رتهب  یتسار  **** نتفگ مهاوخب  تسار  یتخس  ردارب  يا 

تسدوجوم ورد  بیترت  زو  مظن  زا  هچره  **** تسسک ود  دوجو  هب  ایهم  هک  دناد  لقع 

تسدوعسم ادبا  تلود  علاط  رگد  زو  **** يوق هلاس  همه  مالسا  يوزاب  یکی  زا 

تسدوج زا  نآ  رتسگ  رهگ  تسد  تایه  **** تسا حتف  زا  نیا  �هشیپرفظ  غیت  رهوگ 

تسدوع زا  يوب  لگ و  زا  گنر  هم و  زا  عاعش  هکچ  **** تسرشتنم نانچ  ود  ره  زا  یمدرم  يدرم و 

تسدوعوم نیمه  تسیچ  ام  رب  ناوضر  تفگ  **** دنداد امغی  هب  وچ  ناشیا  سلجم  �هلضف 

تسدودرم رظن  ود  ره  نیا  تبسن  رد  همه  **** یفخ هچ  رهاظ  هچ  تسناهج  کلم  رد  هچره 

تسدودمم ادبا  کنیا  نیمز  لظ  نیمز  رد  **** دروخ هطوغ  دوش  حبص  قفا  رگ  ناشغیت 

تسدوع نوچ  رگ  هتخاس  بجع  هچ  تلود  راک  **** دنا هتخوس  هیس  دوع  نوچ  ار  تلود  مصخ 

تسدوسحم ولع  هب  نآ  اقب  هب  نیا  ار  خرچ  **** سک دنیب  رگا  دساح  دسح  یمامت  رب 

تسدوبعم تفص  یمیدق  هکناز  مدق  زج  **** دنراد لصاح  هن  هک  یلامک  هصقلا  تسین 

تسدوقفم نآ  وت  کیدزن  هب  هک  يزیچ  تسین  **** ناهج دوصقم  تیاغ و  ياک  متفگ  درخ  اب 

تسدوصقم نالف  رعش و  نیا  تیاغ  نالف  هک  **** يامنب نییعت  هب  دنوادخ  ود  نیا  دنتسیک 
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تسدومحم نسح  اتفگ  رگید  نآ  متفگ  **** تسین نیدلا  باهش  هک  زج  یکی  ود  ره  نیا  زا  تفگ 

دهاش و مه  هک  لقع  ییود  **** تفگ دشاب  ییود  هچ  نیا  هدم  هطولغا  متفگ 
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تسدوهشم مه 

تسدودسم ییود  هار  ییوت  وچ  دوجو  رب  **** دوجو زاغآ  رد  هک  یلامک  هب  يا  نامرید 

تسدودحم اقب  روصحم  ملاع  رد  هچرگ  **** دح زا  يرمع  تداب و  نورب  رصح  زا  یکلم 

تسدوروم نخس  درو  نابز  وچ  ار  ملق  ات  **** ینخس ادابم  وت  يانث  درو  زا  یلاخ 

تسرصتخم ریقح و  سب  نارذگ  �هنامز  هرامش 26 : هدیصق 

تسرذگ رب  هک  رذگرب  نود  �هنامز  نیازا  **** تسرصتخم ریقح و  سب  نارذگ  �هنامز 

تسردق ربدم  اضق و  راکشیپ  هک  **** رگد تسیا  هنامز  ار  ناهج  دقع  لح و  هب 

تسرگد �هنامز  ار  ناهج  دقع  لح و  هب  **** لجا ردص  باوص  يار  تیافک و  فک 

تسرمع تبالص  لدع و  ثراو  هک  رمع  **** يادخ نید  مجن  مالسا و  تلم  یفص 

تسرب مایپ  اخس  تسا و  هد  مایپ  اضق  **** ار شتسد  عبط و  هک  يردص  تمه  دنلب 

تسرمش اییوگ  رحب  وا  رطاخ  ياج  هب  **** تسنمز اییوگ  قرب  وا  ترکف  بنج  هب 

تسرو هیاس  هچرگا  دیشروخ  وچ  تسه  يار  هب  **** تستهج رد  هچرگا  نودرگ  وچ  تسه  ردق  هب 

تسرصتخم رهد  کلم  وا  تیطع  رب  **** روکشمان خرچ  یعس  وا  تیانع  رب 

تسرده نامسآ  لابقا  دیآ  شرهق  وچ  **** تسابه هنامز  �هرایتپ  دیآ  شفطل  وچ 

تسرکش همه  شلد  ناهن  هک  لبق  نآ  زا  **** رکش کلک  درک  هشیدنا  گرم  وا  فطل  ز 

تسرمک اب  نایم  دص  شرس  هب  ات  ياپ  ز  **** تسوا لد  رد  هک  يا  هشیدنا  تمدخ  رهب  ز 

تسرطخ رب  هنامز  هنامز  یملاع ز  وچ  **** وت تسایس  زا  هک  یلاثم  هنامز  ایا 

تسرصب یب  تاخس  زا  لخب  �هدید  هک  ییوت  **** تسا یلتمم  تاطع  زا  زآ  �هدعم  هک  ییوت 

تسرهگ نیرتمک  ملع  ارت  عبط  طیحم  **** ناراب نیرتمک  دوج  ارت  تسد  باحس 

تسررش تتسایس  مومس  رد ز  بآ  هب  **** تسمن وت  تیانع  بآ  ردنا ز  شتآ  هب 
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تسرنه زا  وت  رهوج  همه  لقع  تاذ  وچ  **** تسرون زا  وت  رصنع  همه  سمش  مرج  وچ 

تسربخ نآ  زا  ارت  مزح  �هیالط  هن  هک  **** کین دب و  زا  درادن  يزار  هدش  رب  رهپس 

دوعس لاصتا  وچ 
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تسرثا رازه  ناهج  رد  ارت  مشخ  اضر و  **** دوبک خرچ  سوحن  و 

تسرپ ریز  راگزور  ارت  ردق  يامه  **** کنآزا دزیرب  یمه  بئاون  گندخ  زا  رپ 

تسرن ریش  هدام  هابور  هش و  اب  ورذت  **** وت تیامح  رد  هک  یناما  ناهج  نآ  وت 

تسرپس تتیامح  ثداوح  شیپ  هک  نونک  **** بجع هچ  دنکشب  هزین  رگا  حمار  كامس 

تسرمق دص  ود  رمق  نوچ  ارت  ردق  رهپس  **** تسمرح دص  ود  مرا  نوچ  ارت  نما  ناهج 

تسرهس نوردنا  وت  تخب  �هدید  هب  زج  هک  **** دهدن ناشن  سک  نوک  رد  وت  نما  باوخ  ز 

تسرک روک و  گنگ و  رادیب  هک  لیلد  نادب  **** زین وت  نیک  بیرف  زا  تسرد  باوخ  هب  ودع 

تسرگج ترارح  زا  نآ  هک  تسین  فالخ  **** تسعبط تبوطر  زا  باوخ  �هیام  هچرگا 

تسرتریخ هاگپ  شحبص  رشح ز  زور  هک  **** نانچ هنارک  یب  تسیماش  وت  دوسح  بش 

تسردپ ردام و  خرچ  هن  رصنع و  راهچ  **** قبس هیام و  يور  زار  يرشب  ات  هشیمه 

تسربز تتمه  خرچ  هن  وچ  راهچ  نیزک  **** داب فرصت  ناهج  ردنا  ترصنع  راچ  وچ 

تسرمس وت  ناهج ز  رد  رنه  نید و  داد و  هک  **** يداب رمس  ناهج  رد  فرش  هاج و  ردق و  هب 

تسروناج هکنآره  دراد  وت  ناج  ناج ز  هک  **** نآ یپ  زا  تناج  یلاخ ز  وت  مسج  دابم 

تسرپس کلف  کلم  نوچ  وت  تمه  ياپ  هک  **** رپسب ار  هنامز  طاسب  ماک  ماگ  هب 

تسرت عیفر  تبصنم  زا  بصنم  هرامش 27 : هدیصق 

تسرگد یبصنم  تینامز  ره  **** تسرت عیفر  تبصنم  زا  بصنم 

تسردق رد  زونه  یلک  راک  **** تسیوزج يا  هدید  هک  بصانم  نیا 

تسرحس جیاتن  زا  زونه  نیاک  **** دمدب تتلود  حبص  ات  شاب 

تسرمع دص  لدع  هب  ار  ناهج  هک  **** لداع بحاص  فیرشت  ياپ 

تسرت خارف  نخس  نیس  ناک ز  **** درک ناوتن  هاش  فیرشت  رکذ 
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تسروجات هکره  هدیسوب  كاخ  **** ار شیاپ  كاخ  تسنایم و  رد 

تسرصتخم هلمج  هب  شنیرفاک  **** وت رب  یمتفگ  هک  اقح  هنرو 

تسرهگ کلف  نماد  رد  هچره  **** دزس وت  نماد  درگ  را  هللااب 

نیز هدنب  نم  هچره 
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تسرتباوص رگدکی  زا  همه  **** میوگ نخس 

تسربخ ای  تسنایع  رگنب  وت  دوخ  **** تسین یفال  ییارآ و  نخس 

تسرده ای  تسابه  ییوگ  وت  ات  **** میوگ یم  هک  نیا  میوگ  یمن  نم 

تسرد ثیدح  نیدب  مه  اضق  سپ  **** دنار یمه  اضق  منابز  رب 

تسرمش نوچ  رحب  دود و  نوچ  ربا  **** تلد تسد و  شیپ  هک  يداوج  يا 

تسرضحام رهد  ناوخ  رب  هچره  **** دناوت ناوخ  ياهزیر  ناوختسا 

تسرد نورب  زا  هقلح  نوچ  گرم  **** تسا ینصح  تتیانع  زا  اجکره 

تسرثا رازه  افش  نوچ  ملا  رد  **** تسیزرح تتیامح  زا  اجکره 

تسرذح رب  هاک  تاقالم  زا  **** يابر هاک  هکنانچ  دش  وت  ساب 

تسرشب تروص  یط  رد  هچرگ  **** تمحر زا  تسیا  هیام  ترصنع 

تسرنه لودج  ياهطخ  همه  **** دوب هک  یتسار  تناوطخ ز 

تسرصب ار  كاخ  عمس و  ار  گنس  **** ترادید هاگ  راتفگ و  تقو 

تسرکف �هتخپ  هلاس  دص  هچره  **** همه ماخ  وت  �هماخ  اب  تسه 

تسرطخ هنتف و  رود  رپس  **** يدب ماقتنا  زور  تکوان 

تسرپس ومه  كوان و  ومه  هک  **** تلآ کی  دید  هک  تلاح  ود  رد 

تسرفظ اضق  �هضبق  رد  هچره  **** ریگ هدمآ  وت  �هماخ  رس  اب 

تسربز نامسآ  زک  یضیف  ریز  **** تست �هیاس  باتفآ  شدرگ 

تسرپریز تسا  شدرگ  رد  هچره  **** ارت ردق  يامه  میاد  هکناز 

تسرذگ ار  نامسآ  ترس  رب  **** کنیا ناد  نامسآ  یمشچ  خوش 

تسرت باتفآ  يور  قرع  زک  **** يادخ قح  هب  وت  مرش  زا  هنرو 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 280 

http://www.ghaemiyeh.com


تسرگج رس  هب  ات  ياپ  زک  تنیک  **** هوک اب  رمک  رد  تسد  دنک  رگ 

تسرمک وا  نایم  رب  اجک  ره  **** تسچ وت  ماقتنا  زور  دلسگب 

تسرخ هوشع  هک  رخب  ار  تحلصم  **** تشوگرخ باوخ  مصخ  دهد  رگ 

تسرخ نوکواگ  شیر  نآ  وچ  هن  **** نآ تسدنخشیر  هک  دناد  خرچ 

تسرک روک و  هنرگا  دنیبب  ات  **** شیامنب دربتسد  نیا  هر  کی 

تسرن ریش  هدام  شوم  لثم  هب  **** رد وت  نیک  روغ  خاروس  هب  هک 

تسریس نامدرم  رادومن  هک  **** شیوخ تریس  ثیدح  اب  مدمآ 

تسرفس رد  هشیمه  شکیپ  تفه  **** لیم هدزاود  رد  هک  ییادخ  هب 

تسروخ ضایب  هم و  داوس  رگ  **** تسوا تعنص  هاگراک  �هتخت 

تمدخ يافو  رد  ارم  هک 
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تسروخ زور  هب  رگ  باوخ و  بش  هب  رگ  **** وت

تسروراب تخرد  نآ  مرطاخ  **** ارت تعن  ناتسوب  نمچ 

تسرب گرب و  خاش و  خیب و  شمیاد  **** اعد رکش و  انث و  حدم و  هک ز 

تسرمس ناهج  رد  وت  راعش  هک  **** دش ناز  رمس  ناهج  رد  نم  رعش 

تسرظن نم  يوس  هب  تیانع  هب  **** ارت هک  ات  ریظن  یب  ما  هتشگ 

تسرز بآ  وچ  مرجال  منخس  **** ارم تسین  میس  قشع  شتآ 

تسردپ هن  هکنانچ  ردام  راچ  **** ار ناجیشخآ  دنزرف  هس  ات 

تسرزگان هس  هن و  راچ و  ات ز  **** تاقب داب  هنامز  ریزگان 

تسرپس دگل  کلف  ار  ناهج  ات  **** کلف جوا  هدرپس  تردق  ياپ 

تسرگداد راگدرک  زا  تنم  هرامش 28 : هدیصق 

تسرت ماظن  اب  راک  ارت  هک  **** تسرگداد راگدرک  زا  تنم 

تسرمق كرات  ياج  شمدق  **** ردق هک ز  نید  دعسو  قافآردص 

تسردق یلک  وزج  رثا  **** ینیب یم  هک  نونک  بتارم  نیا 

تسرحس �هجیتن  فیاطل  نیک  **** دمدب تتلود  حبص  ات  شاب 

تسرب هدجس  رحب  يوگاعد و  ناک  **** ارت عبط  تسد و  هک  يداوج  يا 

تسرهگ رز و  ناک  رحب و  رد  هچره  **** تسزیچان وت  لد  تسد و  شیپ 

تسرض عفن و  مضخ  رای و  رب  هچرگ  **** نانب نایب و  رد  وت  کلک  مد و 

تسرگد نآ  یسوم  بوچ  تلجخ  **** کی نیا  تسا  یسیع  حور  تریغ 

تسرنه نآ  زا  يوترپ  یتسار  **** تسییاناد خرچ  ریز  رد  هچره 

تسرت هنامز  خر  تلاجخ  زک  **** ماکحا نآ  وت  ناهج  رب  يا  هدنار 
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تسرمش نوچ  رحب  وت  عبط  رب  **** تسدود نوچ  ربا  وت  تسد  شیپ 

تسرفظ یشنم  وت  کلک  كون  **** تسا یحو  قطان  وت  كاپ  نهذ 

تسرد نورب  زا  هقلح  نوچ  گرم  **** تمزح تیامح  راصح  رد 

تسرضحام رهد  ناوخ  رب  هچره  **** رادنپ دوخ  ناوخ  ار ز  یقبام 

تسرذگ ناشوت  رس  رب  ارچ  ات  **** دنمرش یب  خوش و  دیشروخ  هم و 

تسرک باتفآ  روک و  رگم  هم  **** هدید نیا  هدینش  نآ  وت  دوج 

تسربز رب  هک  رگم  نودرگ  ریز  **** تسین وت  لثم  هک  نادب  تقیقح  هب 

تسریس نامدرم  رادومن  هک  **** شیوخ تریس  ثیدح  اب  مدمآ 

هک ییادخ  هب 
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تسرفس رد  هشیمه  شکیپ  تفه  **** جرب هدزاود  رد 

تسروخ ضایب  هم و  داوس  هک  **** تسوا تعنص  هاگراک  لمع 

تسرشبلاوب ایبنا و  رس  هک  **** مدآ قح  یفص  يافص  هب 

تسرثا زونه  نآ  زا  قافآ  رد  هک  **** یجن حون  درک  هک  ییاعد  هب 

تسرمس ناهج  رد  میلست  هب  هک  **** میهاربا لیلخ  ياضر  هب 

تسرظتنم تشهب  رد  ارت  هک  **** وا تمعن  فطل  دواد و  قح 

تسرسپ وا  شک  یفسوی  مغ  رد  **** یبوقعی زاین  زامن و  هب 

تسرگ هدنز  هک  ییسیع  مد  هب  **** میرک میلک  یسوم  فک  هب 

تسرتریزع لسر  عمج  هک ز  **** شیرق فیرش  یفطصم  رس  هب 

تسرن ریش  وچ  نوردنا  برح  هب  هک  **** يوضترم راقفلاوذ  فک و  هب 

تسرپریز شناهج  تمصع  هب  هک  **** نیما حور  لیئربج  تمرح 

تسرت هنیهم  نایبورک  هک ز  **** توکلم �هجاوخ  لاکیم  قح 

تسرشح یهنم  يدانم و  هک  **** لیفارسا يادن  ادص و  هب 

تسروناج ناج  راد  نیمک  هک  **** لیئارزع لالج  لامک و  هب 

تسرد راهچ  نیا  زا  مالسا  لصاک  **** داهج جح و  مایص و  هولص و  هب 

تسرجح بقل  شک  نکر  نآ  قح  **** ینم افص و  هبعک و  قح  هب 

تسربع دص  ود  وزا  تیآ  ره  هک  **** لج زع و  يادخ  مالک  هب 

تسرقس نآ  مان  هک  ینصح  قح  **** دلخ تمایق و  هضور و  تمرح 

تسرطم �هرطق  تدایز ز  هک  **** وت تمعن  قح  يزیزع و  هب 

تسرودیما ار  راک  هنگ  هک  **** قح تمحر  فطل و  یمیرک و  هب 
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تسروخ زور  هب  هن  باوخ و  بش  هب  هن  **** وت تمدخ  يافو  رد  ارم  هک 

تسروراب تخرد  نآ  مرطاخ  **** ارت تعن  ناتسوب  نمچ 

تسرب گرب و  خاش و  خیب و  شمیاد  **** اعد رکش و  انث و  حدم و  هک ز 

تسرده یگلمج  هک  وت  رس  هب  **** ضرغ هب  نادساح  دنتفگ  هچنآ 

تسرس مشچ  يایتوت  زا  رتهب  **** نم رب  وت  روتس  لعن  كاخ 

تسرطخ یب  هلمج  هب  شنیرفآ  **** وت تمه  شیپ  هک  مناد  هکناز 

تسرمک نایم  رب  هتسب  نم  ناج  **** كاپ لد  زا  وت  تمدخ  ببس 

تسریس ناک  داتفوا  یتلاح  **** یتسم رد  دامتعا  رگا ز  سپ 

يدنسپ وت 
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تسرظن ییوت  نوچ  هب  ار  ینم  نوچ  **** منخس ینک  در  هک 

تسرصب ردق  نیا  رخآ  ار  هدنب  **** حیدم وت  زا  مریگزاب  منکچ 

تسرصتخم لوق  ود  هللا  هللا  **** مدرگرب وت  زا  تسا  ثیدح  هچ 

تسرذگ رگد  وگب  وت  رد  زا  **** دوصقم ارم  ییوت  ملاع  هب  نوچ 

تسرخ نوک  واگ  شیر  یکدرم  **** كاشاح ار  هدنب  دنیوگب  سپ 

تسروجات هکره  هتشگ  هد  هسوب  **** ار تیاپ  كاخ  هک  يداوج  يا 

تسرپش نتشک  ریپش و  نوخ  **** مهنگ لثم  رگ  يامرف  وفع 

تسروتسد نشج  هک  روایب  یم  هرامش 29 : هدیصق 

تسرومعم يارس  یلاع  نشج  **** تسروتسد نشج  هک  روایب  یم 

تسروس ادص  زا  رس  رد  ار  هوک  **** وا برطم  ياون  زک  يا  هبق 

تسرون جومت  رپ  نامسآ  **** شراوید غورف  زک  يا  هبق 

تسروفاک حازم  ار  شجگ  هک  **** تسین توهش  ياضق  ار  شتروص 

تسرودزم باتفآ  نوچ  بآ  **** ار شداوم  یکشخ  يرت و 

تسروح اب  باتفآ  شبات  **** ار شفقس  جورب  باتفآ 

تسروذعم رهپس  رب  درذگن  **** نیا زا  سپ  زا  شفقس  بیسآ  زا  هام 

تسروجنر فوسخ و  زا  تسفیاخ  **** هام همه  وا  لظ  طورخم  هک ز 

تسروباشن �هصرع  �همشچ  **** فطل هک ز  وزا  داب  رود  دب  مشچ 

تسرود وزا  دب  مشچ  دوخ  هکناز  **** يور هچ  اعد ز  نیا  متفگ  اطخ  ین 

تسروتسد تسد  مین  ورد  ات  **** دسر هنوگچ  ودب  تفآ  تسد 

تسروصنم تسوا  جوف  رد  هکات  **** نید تیار  هک  قح  نید  رصان 
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تسروصقم شاوه  دارم و  رب  **** رفظ هکنآ  رفظملا  نبرهاط 

تسروشنم ضایب  داوس و  زا  **** زور بش و  ار  شاقب  کلم  هکنآ 

تسروط یلجت  ار  وا  يار  **** يدوج لمحت  ار  وا  ملح 

تسرومخم رازه  دص  لجا  نوچ  **** ار شفالخ  رجنخ  �هعرج 

تسروبجم رازهدص  اضق  نوچ  **** داب ذفان  هک  ار  شنامرف  ربج 

تسروهقم راگزور  ورد  هک  **** ملاع نآ  نامرهق  وا  رهق 

تسروجهم جایتحا  وا  زا  هک  **** روشک نآ  يادخدک  وا  دوج 

تسرومام تسه  هکره  وزا  دعب  **** لدع رمآ  هک  رگم  را  وا  لدع 

تسرورغم ذافن  کلم  هب  هک  **** تسین یباقرلا  كالم  وا  رما 

تسروهشم هیاس  بیقعت  هب  هک  **** هن یباتفآ  رون  وا  يار 

تسرورحم هشیمه  ناز  وا  عبط  **** تسوا تسایس  بت  ردنا  شتآ 

ربا
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تسروکشم هشیمه  ناز  وا  یعس  **** تسوا تیاعر  زا  تفار  ار 

تسرومخم ریسم  رد  نآ  زا  داب  **** دراد وا  مکح  ماج  �هعرج 

تسروز نامسآ  يوزاب  روز  **** تمزع اب  هک  یتردق  ردق  يا 

تسروطسم حول  نمض  رد  هچره  **** تملق ینامجرت  �هرخس 

تسروص شنیرفآ  شرگم  **** ریرص هب  دنک  یم  تاوما  رشن 

تسروثنم رد  هک  يزومر  هب  **** زومر هب  دنک  یم  رارسا  فشک 

تسروکذم هکنانچ  توالح  هب  **** مدرک یمه  وا  بوتکم  فصو 

تسروبنز نایم  رب  ببس  نیز  **** یناد یم  هک  رمک  نآ  تفگ  دهش 

تسروفوم ظح  هچ  تلامک  زک  **** هللا الا  هلا  ابجع ال 

تسروتسم هنامز  باجح  رد  **** اضق دقع  لح و  رودقم  هک  ات 

تسرودقم رهد  کلم  رد  هچره  **** داب وت  دقع  لح و  دوسرف  تسد 

تسروذحم زور  چیه  ورد  هک  **** تفگ ناوتن  هک  نانچ  تراگزور 

تسروگنا ریصع  راگزور  **** دیوگ جرفلاوب  هک  ناس  نآ  زا  مه 

تسروتسد هاگراب  نیا  برای  هرامش 30 : هدیصق 

تسرومعم تیب  رادومن  ای  **** تسروتسد هاگراب  نیا  برای 

تسروفغف تسرصیق و  عرسم  **** وا عرسم  هام  تسرهپس و  ای 

تسروگنا بآ  نیرز و  ماج  **** وا رثوک  ضوح  تستشهب و  ای 

تسرومخم تسم و  دیشروخ  هام و  **** زور بش و  وردناک  تسرهپس  لب 

تسروح مه  هتشرف  مه  شک  هداب  **** لاس هم و  وردناک  تستشهب  لب 

تسروس کلف  میس  ردنا  میاد  **** وا برطم  ياون  يادص  زا 
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تسروثنم رد  جرد  نوچ  شوگ  **** وا رعاش  تاور  يادا  زو 

تسروجهم لصف  راچ  وزا  هک  **** شاوه لادتعا  دراد  یتیاغ 

تسروجنر تابس  جنرب  ناز  **** دزاس یمن  اوه  ناز  ار  هنشت 

تسروص بیان  هنرگ  وا  رد  **** ریرص هب  دنک  نوچ  هدنز  ار  هدرم 

تسروط یناث  هنرگ  وا  نحص  **** چیه دشابن  ارچ  یلجت  یب 

تسروتسم زور  زار  وزا  هک  **** تسوا �هدیشک  �هیاس  نماد 

تسروذعم باتفآ  �هلعش  **** دسرن ورد  رگا  حبص  عرسم 

تسرون زا  هراذگ  ار  اهیاس  **** تسا بش  مین  هچرگا  شطاسب  رب 

تسرود وزا  بش  بیسآ  تسد  **** ریزو يار  حبص  ریشابت  زک 

تسرومام عبط  هب  شناهج  هک  **** ناهج راختفا  لداع  بحاص 

تسروصقم کلم  ردص  ورب  هک  **** نید تلود و  دجم  مالسا و  ردص 

تسرودقم رهد  کلس  رد  هچره  **** دش بترم  وا  کلک  رد  هکنآ 

راد رد  هکنآ 
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تسروصنم تستیار  اجکره  **** شیار زا  تلود 

تسروکذم داب  فورعم و  كاخ  **** وا تفار  ملح و  رکذ  اب  هکنآ 

تسرورحم هساک  بوطرم و  هسیک  **** ار نامرح  صرح و  تسه  ات  هکنآ 

تسرودزم غیت  رامعم و  حتف  **** تسکلم سدنهم  ات  شملق 

تسروکشم یعس  دیشروخ  یعس  **** راهب سورع  �هولج  رد  هک  ات 

تسروهشم زور  دیشروخ  هب  ات  **** داب تلود  راهب  شزور  بش و 

تسریزو کلک  ارت  نکر  نیهب  کلم  يا  هرامش 31 : هدیصق 

تسریسم هرایس  تردق و  کلف  هک  یکلک  **** تسریزو کلک  ارت  نکر  نیهب  کلم  يا 

تسریذن تسریشب و  تسه  متس  لدع و  ات  **** کلامم هصاخ  ناهج  مظن  رد  هک  تسیکلک 

تسریرص کلک و  نآ  زجعم  نیرت  لهس  نیو  **** دسیون هچنآ  ریرص  هب  دناوخب  هک  یکلک 

تسریعس سودرف و  تروص  رب  همه  رسکی  **** کلم وزک  تسجیسن  هچ  شباعل  جوسنم 

تسریصب تسعیمس و  هک  دش  نیقی  يور  نیز  **** دنیبب زار  دونشب و  درخ  لاوقا 

تسریثا خرچ  دص  �هیام  وا  رس  ردناک  **** تسیباهش وچ  کلامم  نیطایش  مجر  رد 

تسریرز گرب  زا  رتدرز  خر  هب  دنچره  **** درک مقب  خاش  وا  تایه  ناثدح  کشا 

تسریمض نومضم  همه  شراب  هک  تسیخاش  **** دنغامد ناغرم  همه  شدیص  هک  تسیزاب 

تسریطم ربا  دنک  وشن  الب  درگ  نوچ  **** تسحون یتشک  دنک  جوا  متس  جوم  نوچ 

تسریت وچ  تسار  ناهج  راکوزک  تسیریت  **** تسزبس هزات و  لما  تشک  وزک  تسیربا 

تسریش مغ  شزونه  لافطا  وچ  ریپ و  سب  **** تسیتابن خاش  يرگنرد  قح  هب  وچ  ین  ین 

تسریزو رابرهگ  تشگنا  رس  شیاج  **** کلامم مظن  رد  هک  تفای  ناز  هبترم  نیا 

تسریقح شیدایا  هزورکی  تبسن  رد  **** ناسارخ هک  ناسارخ  دنوادخ  روتسد 
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تسرینم ردب  الثم  مجنا  هک ز  نانوچ  **** تسه ارزو  زک  ارزو  لالج  ردص و  نآ 

تسریبک تسریغص و  نصح  وا  تمدخ  مه  **** تسفیرش تسا و  عیضو  زرح  وا  تعاط  مه 

تسریدغ رحب  �هطساو  شلد  رحب  اب  **** تسمیقع ربا  �هلماح  شفک  ربا  اب 

تسریثک تسا و  لیلق  رایعم  هب  هن  شدوج  **** تسا بیشن  الاب و  �هزادنا  هب  هن  شهاج 

شملح **** ناشوین رذع  دوش  رذع  یپ  شوفع ز 
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تسریذپرذع نانچ  وفع  هگ  هب 

تسریگ هدشمگ  نانچ  رهق  هگ  هب  شمزع  **** نایوج هکرعم  دوش  مصخ  مد  هب  شرهق 

تسریجم وچ  دص  رنه  هب  وک  يرمع  يراب  **** دز یلع  فال  یمه  هک  یلامک  هجاوخ  وک 

تسریزگ دیشروخ  هک ز  دمآرب  حبص  نآ  **** ار ناهج  وت  يار  هک ز  ییادخ  راب  يا 

تسریصق وت  ردق  هن  هچره  وا  �هیاپ  زا  **** کناز دسرن  تلامک  هب  تراشا  تشگنا 

تسریظن بیع و  ارت  تسین  نآ  هک  زیچ  نآ  **** دنبایب زیچ  همه  وت  لامک  کلم  رد 

تسریما خرچ  مشح  رب  نآ  زا  دیشروخ  **** درک ییشک  تبینج  وت  يار  بکوم  رد 

تسریطخ لامعا  یلاو  نآ  زا  مارهب  **** تسب يرمک  تمدخ  هب  تیلاع  ترضح  رد 

تسریفن دایرف و  وت ، فاصنا  هن  هک  اجناو  **** تسیدعت دادیب و  وت ، نامرف  هن  هک  اجنآ 

تسریزو تنویامه  کلک  ورد  هک  یکلم  **** شماود تسد  دنک  مکح  کلف  کلم  رب 

تسریس نسوس و  نوچ  هتخاسان  هک  تاهیه  **** دزاس وت  نامرف  هب  هن  نودرگ  هک  راکره 

تسریسا هنتف  وا  فک  رد  نونک  هک  یکلم  **** دش نورب  وت  نوع  هب  هنتف  �هکرعم  زا 

تسریمخ يوم و  لثم  وا  لثم  نونکاو  **** دوب لگ  هزوم و  لثم  وا  لثم  يد  ات 

تسرینپ زوی و  نوچ  هتخومآ  وت  مصخ  رب  **** ثداوح هک  نادرگم  يور  کلف  ریش  زا 

تسریرح شقن  ناش  همه  دزن  هب  شقن  ناو  **** دنبآ رس  رب  اه  هریاد  نوچ  هک  هفرط  نیا 

تسریبد ریت  هبرطم و  نز  دیهان  **** یتقو همه  ار  کلف  ناوید  سلجم و  ات 

تسریز �هلان  ملق و  ریرص  مان  ات  **** ناشیا وچ  داب  دص  وت  ناوید  سلجم و  رد 

تسریپ ملاع  �هتفیش  ناوج  تخب  ات  **** تخب مه  تلود و  مه  وت  شیپ  ناوج  رادیب و 

تسکش رکش  تمیق  وت  لعل  بل  شون  هرامش 32 : هدیصق 

تسکش ربنع  قنور  وت  فلز  رس  نیچ  **** تسکش رکش  تمیق  وت  لعل  بل  شون 
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تسکش رگید  رکشل  داشگ  رگید  روشک  **** تطخ هاپس  هک  نیه  نزب  یبوخ  تبون 

فارطا رب  هکنآ  درب  وت  فلز  �هخسن 
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تسکش ردنا  مخ  هب  مخ  بش  نوگیم  �هرط  **** حبص

تسکش رهبع  رغاس  تشگ  تسمرس  وت  عزج  **** تسسگ نیورپ  �هتشر  دش  هدنخ  رد  وت  لعل 

تسکش رزآ  �هماخ  تطخ  نون  �هطقن  **** دیرد یسیع  �هدرپ  تبل  ماج  �هعرج 

تسکش رد  وت  �هزمغ  ار  هشیدنا  �هناخ  **** دیرب یپ  وت  �هوشع  ار  دیما  ورهر 

تسکشرب نم  هب  هک  سب  راو  هناگیب  وت  ربک  **** تخیرگرد وت  هب  هک  سب  يوج  مرزآ  نم  ناج 

تسکش رغال  يوهآ  یسب  يراکش  ریش  **** یتمدخ تمغ  شیپ  مشک  ناج  رگا  نکشم 

تسکش رز  �هدعاق  هاش  دوج  نوچ  وت  ربک  **** ناک رهم  کلف  رهم  داشگ  دراین  وت  اب 

تسکش رکشل  شساب  دوزف  رکشل  شلذب  **** مزب هب  مزر و  هب  هکنآ  هاشزوریف  ورسخ 

تسکش رتفد  ذغاک و  نامسآ  قرو  زا  **** اضق درآ  ملق  رد  شرکشل  ددع  ات 

تسکش رتخا  رد  هعمل  بش  هب  شنانس  سکع  **** تشک دیشروخ  �هلعش  زور  هب  شهاپس  درگ 

تسکش رهوج  هچ  سفن  ضرع  زا  سنج  هچ  غیت  **** نیبب شتآ  یمرگ  دربب  شغیت  يزیت 

تسکش رکیپ  ود  ردق  رتچ  لاثمت  هب  هچرگ  **** ود دیشروخ  �هناخ  ملع  ریشب  درک 

تسکش رفظم  هاش  نارگ  هاپس  ود  ناک  **** دسر رد  رفظ  کیپ  نیچ  مور و  زا  دوب  یک 

تسکش رصیق  رس  رب  زرگ  هب  یمور  رفغم  **** تخود روفغف  نت  رب  ریت  هب  ینیچ  نشوج 

تسکشرد هگ  هک و  هگ  درب  هر  یب  هر و  هگ  **** ناج میب  زا  دزرس و  مصخ  وچ  تمیزه  تقو 

تسکش رویز  �هقح  هاگمزر  نآ  رب  هرهز  **** ییتفگ ناهن  زار  داشگرب  ادف  شیک 

تسکش ربمیپ  شیج  تفرگ  رجاهم  لام  **** نینح زور  هک  تفگ  تسیرگنن  نادب  هاش 

تسکش رتسا  مس  رد  درپس  رتشا  یپ  رد  **** لمح لمح و  زا  هش  هکنآ  درمش  دراین  مهو 

تسکش رمحا  رهوگ  فاصم  تاملظ  رد  **** تفر کنادنچ  ششخر  دوبن  ردنکس  بسا 

تسکش رسفا  ربنچ  شنابساپ  دگل  ات  **** تفرگ ایند  یشحو  شناگدنب  رخ  گس  ات 
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يدنب هدنب و  هرازه  دص  ودب  هکنآ 
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تسکش رفاک  تب  ات  تشامگ  نمؤم  بیان  **** دیسر

تسکش رس  شتبقاع  رهد  راوید  یتخس  **** تفاتب رس  وت  هکره ز  كولم  زک  یکلم  يا 

تسکش رواد  تعیب  تفرگ  لطاب  بهذم  **** تسخن زا  تسکش  هکره  وت  دهع  ناکلم  زا 

تسکشرب متس  خاش  باتش  سب  زا  وت  لدع  **** تخوس کشخ  رطخ  خیب  گنرد  سب  زا  وت  مزح 

تسکش ردارب  ياپ  تفای  تسد  نوچ  دشرد و  **** متس مشچ  هب  هچنآ  درک  وت  ساب  گرم ز 

تسکش ربرب  وت  تعن  ار  هبطخ  هلک  نوچ  **** تشگ بولطم  وت  مان  ار  هکس  �هیصان 

تسکش ردنمس  تشپ  تشگ  روتسم  وچ  هلعش  **** دنکشب یشکن  رگ  تست  غیت  رفظ  تشپ 

تسکش رجنخ  مف  رد  بیهن  زا  مصخ  �هیرگ  **** درب گنهآ  هب  همخز  هاگبرح  رد  وت  سوک 

تسکش رثوک  بل  رب  تخب  ماج  ارت  هچ  ناز  **** ترد زا  دربب  مصخ  رگا  سوب  نیمز  قزر 

تسکش ردام  �هخرچ  كودخ  زک  یحج  وچمه  **** بسا درک  یپ  وت  مصخ  وت  حتف  دسح  زا 

تسکش ریخم  ود  ره  لد  مشچ و  رد  وت  ریت  **** رز ناکیپ  یپ  زک  یسب  دیرگ  وت  مصخ 

تسکش ربیخ  رد  ناو  داشگ  يزور  رد  نیک  **** تست ناسحا  يوزاب  مرک  عرش  ردیح 

تسکش رپهش  �هلمج  شندیسوب  یپ  رد  **** مهو غرمیس  هک  ياو  تساجک  تردق  �هدس 

تسکش رونخس  گنر  دز  گنر  نخس  هک  ات  **** وت ساب  زا  هک  وت  رد  دسر  یک  نخس  تسد 

تسکش روحم  �هشوگ  هاگمزر  �هلزلز  **** رف رک و  عزف  زک  رازراک  نآ  فص  رد 

تسکش رکیپ  ربنم  غیت  يامیا  هب  تسد  **** درک خسف  ناج  �هبطخ  ریت  ماغیپ  هب  تسش 

تسکش رفغم  كرات  زرگ  بیسآ  �همدص  **** دیرد نشوج  �هرهز  حمر  نادند  تدح 

تسکش رذآ  رگخا  بارس  رب  اوه  بعل  **** ییتفگ نوخ  هب  لعل  دش  وچ  رجنخ  رهوگ 

تسکش رغاس  وچ  گرم  تسم  حاورا  رس  رب  **** دروخ جادوا  يدرد  مزر  كاخ  یگنشت 

ردنا ک�هب  کی  لانوچ  نامصخ  يولهپ  **** کنانچ فقوم  �هصرع  درک  گنت  وت  �هلمح 
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تسکش

تسکش ررکم  زرگ  تسکش  سپ  نآ  زا  هچره  **** دیرب ینثم  غیت  دیرب  سپ  نآ  زا  هچره 

تسکش را  ادخ  هب  سک  فاق  هوک  نوچ  رکشل  **** دز مشچ  کی  هب  وت  زج  دیز  ورمع و  ددم  یب 

تسکش رف  دش و  بیز  ار  رحس  شنخس  زک  **** يآ هجاوخ  نخس  اب  رذگ  ردنا  همه  نیز 

تسکش روزم  کین  وید  فص  وا  فصآ  **** تشادن نامیلس  وت  نوچ  نارق  بحاص  بحاص 

تسکش رب  رگد  هب  کی  وید  ياهفص  هچ  هجاوخ  **** کلم نیکست  یپ  زا  وت  مایا  رد  زاب 

تسکش رکنم  هک  دید  دوب  هراظن  هک  خرچ  **** دنکشب رمع  لظ  وید  رکم  �هکرعم 

تسکش ردیح  رجنخ  رفک  سومان  یقاب  **** وا دهع  زا  سپ  هچرگ  يوق  دش  یبن  هب  نید 

تسکش ردنکس  دس  تسب  جوجای  �هنخر  **** دیشک رگید  يدس  يار  ریبدت و  هب  هجاوخ 

تسکش رودم  خرچ  وا  ریبدت  تعیب  **** میب دراین ز  هکناز  نک  هجاوخ  تیبرت 

تسکش رجنخ  تلوص  کلک  هب  سک  ارزو  زا  **** تسزجاع نآ  زا  رجنخ  دنک  وا  کلک  هب  هچنآ 

تسکش روشک  ود  دس  تسسگ  نوحیج  تبیه  **** شفک طیحم  رحب  دوج  جوم  سب  هچرگ ز 

تسکش رهوگ  ود  عرف  ناهج  داسف  لصا  **** عبط راچ  زا  هک  تسه  قلخ  هاوفا  رد  هک  ات 

تسکش رصرص  یلیس  داع  نارفک  ندرگ  **** دناشن نافوط  تکوش  حون  يدادعا  شتآ 

تسکش رشحم  بش  ات  هاش  لدع  متس  ياپ  **** ناهج زک  ناهج  تسد  داب  هاش  یتعیب 

تسگندخ کلف  متس  ریت  هرامش 33 : هدیصق 

تسگنرش ناهج  هرش  دهش  **** تسگندخ کلف  متس  ریت 

تسگنش هک  تمد  درخن  یتیگ  **** تسخوش هک  تمغ  دروخن  نودرگ 

تسگنهن نمیشن  لین  نیاک  **** نک مک  هیکت  رمع  یتشک  رب 

تسگنهلاش میدق  عاطقا  **** يوک ناک  شابم  رنه  يوک  رد 
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تسگنت ود  نیمه  يراورخ  ره  **** تسه اجکره  هک  بلطم  بصنم 

تسگنرداب هشیمه  دیب  رب  **** غاب نیردناک  هانپ  لهج  اب 

تسگنهلاپ تسیدر  هن  نونکا  **** رارحا رایتخا  ندرگ  رب 

تسگنلپ نخان  هک  تسنیز  **** نم �هناخ  شوم  �هجنپ  رد 

تسگنز دیما  �هنیآ  رب  **** منیبن وزرآ  �هرهچ  ات 

یمه ز مربن  ییوب 
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تسگنر هچ  نآ  میلگ و  هچ  نیا  زاب  **** يداش

تسگنرد یب  كاخ  هلزلز  زک  **** ییوگ هشیمه  ممدق  ریز 

تسگنج هب  نامسآ  هک  تسنیز  **** تسین یتشآ  هب  نیمز  هک  نم  اب 

تسگنچ زیت  هزرش  هنسرگ  نیو  **** رزاگ هب  نیتسوپ  هبور و  نم 

تسگنز وچ  نآ  فالخ  هب  مکشا  **** رس زا  مبآ  تسا  هدش  هریت  ات 

تسگنن مان و  ناهج  هک  اریز  **** مشچ مدرم  میرگ ز  ناهنپ 

تسگنه گنس و  ياج  هن  هک  یناد  **** يرود گنه  گنس و  دنیوگ ز 

تسگنچ يان و  ریز  �همغن  دص  **** روتسم شورخ  زا  مرجنح  رد 

تسگنس هچ  نم  تخب  �هزوم  رد  **** خرچ زک  سرپم  ناهج  ردص  يا 

تسگنل ریزگان  نتسج  رد  **** مدهج ياپ  هتسکش  تسد  اب 

تسگنت کین  هتسکش  تسد  نیک  **** بایرد دوز  ارم و  بایرد 

تسگنت هتسب  رهپس  شخر  ات  **** تشخر داب  دارم  نیز  رد 

تسلامک یتیگ  زیح  رد  رگا  هرامش 34 : هدیصق 

تسلاخ نیدلا  لامک  راثآ  ز  **** تسلامک یتیگ  زیح  رد  رگا 

تسلاجر زا  یناهج  دنسم  رب  هک  **** يردص دومحم  تدمحم  ناهج 

تسلاحم ناصقن  ناک  رحب و  ردنا  زج  **** وا اب  هک  وز  ملاع  تفای  یلامک 

تسلاصو ناشیا  زا  وت  اب  میاد  هک  **** دننایراوتم ششخب  میب  ز 

تسلابج فوج  �هرص  رد  یکی  **** تسراحب رعق  �هقح  رد  یکی 

تسلام لامآ  تورث  هنیمک  **** شدهع داب  میداد  هک  وا  دهع  هب 

تسلاوج رد  گس  اب  زورما  لخب  هک  **** دشورف نابنا  رد  هبرگ  یک  عمط 
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تسلال صرح  نابز  يرادنپ  هک  **** تشادرب رهد  زا  لاؤس  مسر  نانچ 

تسلاؤس رهب  زا  مه  ناک  یلاؤس  **** سب دنک  یم  وا  دنک  یم  را  لاس 

تسلان هن  نآ  تسلاون  يایرد  هک  **** سپ نیا  زا  لان  ار  وا  کلک  مناوخن 

تسلالز بآ  هنشت و  ثیدح  **** شهاگراب كاخ  خرچ و  لاثم 

تسلامش تسبونج و  تایاهن  **** اجنآ هک  هن  شردق  تسنودرگ  وچ 

تسلاجم ار  تیاهن  شتاذ  رد  هک  **** شردق تسا  سنج  ناز  هن  هللادمحب 

تسلابو تسفوسک و  ياهللخ  **** ار وا  هک  هن  شیار  تسا  دیشروخ  وچ 

تسلاح رییغت  رثا  رد  ار  وا  هک  **** شیار تسعون  ناز  هن  هللاذاعم 

تسلابو يدنوادخ  ناقلخ  رب  هک  **** دنچره کیبل  وگب  ادنوادخ 

ینآ وت 
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تسلاود ازوج  ار  خرچ  نایم  **** تمزج نامرف  یپ  زک 

تسلالم ار  شتافتلا  یتیگ  ز  **** میاد هکنآ  تست  تمه  �همشرک 

تسلاهن یعاد  نیرتمک  ار  ابص  **** یناد وت  هنرو  انث  میوگ  را  نم 

تسلاگس وکین  نامساک  ار  یسک  **** تسا زاین  یب  شلاح  تفگ  وکین  ز 

تسلاب رپ و  ار  یترکف  نآ  اب  هک  **** تسین نآ  وت  حدم  �هدس  ولع 

تسلایخ مهو و  �هزادنا  رد  هن  **** شحدم هک  دجنگ  نخس  رد  نوچ  یسک 

تسلالح رحس  نم  رعش  متفرگ  **** تسمارح رطاخ  رب  وت  كاردا  دوخ 

تسلاق لیق و  توص و  فرح و  ياج  هچ  **** دهدن قطن  ردنا  نت  نوچ  تلامک 

تسلامک ياصقا  ردنا  دنچ  رگا  **** تبتر دیآ ز  لافس  نودرگ  ارت 

تسلافس نآ  كاکطصا  يادص  **** دیاز هچنآ  نیگنس  عبط  زا  ارم 

تسلاصخلا ریخ  نیا  نم  زا  اجنیا  هک  **** منیزگ یشوماخ  هک  رتهب  نآ  سپ 

تسلاف کین  سایق  رد  رتخا  دب  **** نتشذگ رد  ار  هم  لاس و  ات  الا 

تسلاس هام و  رود  نوکات  یمه  **** يداب لافوکین  مصخ و  رتخادب 

تسلالج هاج و  دص  دیما  وت  ز  **** تبسن نودرگ  رب  هک  ار  یلاله 

تسلاله ردب و  کلف  رب  ات  الا  **** شرون داب  دیازت  رد  نارود  ز 

تسملاع ياوه  كاخ و  شتآ و  باز و  هچره  هرامش 35 : هدیصق 

تسمدآ كاخ  بآ و  لیفط  دیاب  یتسار  **** تسملاع ياوه  كاخ و  شتآ و  باز و  هچره 

تسملاع نیرتهب  رت  يوق  مدآ  ینب  رب  **** وا تسد  یلک  ریخ  ماود  ردناک  ره  زاب 

تسمهبم تروص  هب  رگ  نیبم  دراد  یینعم  **** تسین كاب  هنرو  تسیک  ناک  دنک  نییعت  یسک  رگ 

تسمیرم نیدلاهوفص  رد  نخس  نیاک  دیوگ  تات  **** سرپب یهاوخ  را  دناد  مه  نامسآ  ردنا  یسیع 
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تسمظعا هاشداپ  يار  تسوا  يار  هچره  **** کلم ریبدت  رد  هک  يدنوادخ  تریس  اشداپ 

تسمتاخ صاوخ  ار  شباوص  ياهتروشم  **** مود نامیلس  ریبدت  تشگنا  رد  هکنآ 

تسمکبا منابز  کنیو  منم  ینعم  یطوط  **** تانث دیآ  نابز  یط  رد  هک  رترب  نآ  زا  يا 

تسمجعم فورح  زا  اهتغل  نوچ  میوگچ  نم  **** بجع يا  سپ  يا  هتسب  رد  رب  هقلح  نوچ  ار  فرح 

وت تمعن  دجبا 
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تسملعی مل  ام  ناسنالا  ملع  شداتسواک  **** دوش ناتسریبد  ناز  لصاح 

تسمک تردق  زا  تفای  دناوت  رد  شلقع  هچره  **** کنآزا تفگشن  وت  حدم  دجنگن  رد  رطاخ  هب  رگ 

تسمظعم يراک  شافخ  رب  دیشروخ  ندید  **** تسلکشم یلکش  وت  ردق  رب  هشیدنا  تردق 

تسمتام سابل  ردنا  نامسآ  فسات  ناز  **** دادن ناکما  زیح  رد  نت  وت  ردق  دنسم 

تسمراط کی  ام  عاطقا  �هلمج  زا  نامساک  **** وگم اتفگ  تتعفر ، ینامسآ  تفگ  متساوخ 

تسمه وک  نداهن  ناوتن  رب  تسد  ار  سک  چیه  **** دوجو ردناک  ایربک  زا  يا  هزادنا  نآ  رد  وت 

تسمکحم یساسا  تملح  �هلضف  زا  ار  كاخ  **** تسمیاد یباتش  تمکح  عراش  رد  ار  داب 

تسمد رخاک  نک  هزات  نامیاک  دنتفگ  ار  هنتف  **** تفرگ يزاسمد  وچ  تهاج  �هدس  اب  ینمیا 

تسمهرد يزاین  یب  اب  رد  هتسویپ  ار  زآ  **** دش زاب  شنیرفآ  رب  وت  ماعنا  رد  ات 

تسمن رپ  ناسین  ربا  وچ  نایم  ار  شتآ  دود  **** وا ریثات  زک  تسیلکش  وت  تسد  باب  حتف 

تسمغ يداش  نآ  زا  ار  ایرد  ناک و  رگ  مغ  تنیا  **** تفک زا  یناهج  ناج  دنز  یم  يداش  جوم 

تسمغدم ینید  يوایند و  ياهتداعس  نآ  **** ارت عنقم  زگ  ود  کی  ردناک  تسیک  ربکا  دعس 

تسملعم همامع  زگ  یس  دص و  رد  ار  يرتشم  **** تیصاخ ناز  یکی  هد  نودرگ  خیب  يارو  زک 

تسمهدا ماش  دود  بهشا  حبص  غارچ  اب  **** کلف فقس  مخز  میاد و  نارود  زا  هک  ات 

تسمخ نیز  نوریب  هک  شکمزیه  داب  تداعس  نآ  **** تسغراف تنم  دود  زک  ارت  دوج  شتآ 

تسمرخ تدوجو  زا  یتیگ  ود  دیع  دوخ  هکناز  **** ارچ وگ  تدیع ، داب  مرخ  تفگ  مراین  یم 

تسمچ رپ  ار  نامز  جوف  �هزین  بش  �هرط  **** رذگ رد  ات  اقب  ماب  رب  وت  زع  تیار 

تسنمهب تسدیع و  هک  رایب  یم  كرت  يا  هرامش 36 : هدیصق 

تسنزرب يزاب و  تبون  هن  وشم  بیاغ  **** تسنمهب تسدیع و  هک  رایب  یم  كرت  يا 

تسنکدا زخ  رد  همه  نامسآ  هاگرخ  **** ببس نیز  تسمرگ و  هگرخ  زخ و  مایا 
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دود شتآ ز  نمرخ  رادم  یلاخ 
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تسنمرخ روفاک  �هضیب  نمچ ز  رد  ات  **** دوع

تسنولم ریرح  هاگراک  هک  یتفگ  **** نمچ لگ  ناولا  هکنآ ز  تسین  دهع  نآ 

تسنک ناهج  نوچ  يد  رکشل  روج  هک  ینیب  **** دنکب ناهج  رصرص  رکشل  هب  يد  ناطلس 

تسنشوج غیت و  رپ  همه  اهریگبآ  نوچ  **** ار غاب  تسجورخ  مزع  هنرگ  هیفخ  رد 

تسنورتس ناتسب  ردام  هک  نکم  شبیع  **** دش زاب  هناخ  بزع  هب  را  یتابن  سفن 

تسنز هن  تسدرم و  هن  هک  دش  هایگ  مدرم  **** دوب تابن  تانب  لحف  هک  ابص  داب 

تسنبنهن یتیگ  رس  رب  هریت  دود  زا  **** تسشن ورف  ات  امن  گید  وشن  شوج  زا 

تسندرک صقر  لد  هچ  ار  هکرب  هراچیب  **** دنک یمن  جومت  صقر  هکرب  غاب  رد 

تسنهآ دنبرد  همه  رس  هب  ات  ياپ  زک  **** تسیتدم روتسد  نمشد  وچ  يد  تسد  زک 

تسنمیشن ار  ناهج  كولم  شرد  كاخ  **** کلم بسک  ضیوفت  یپ  زا  میاد  هک  يردص 

تسنکمم یکلم  رس  رب  هک  اشداپ  ره  **** تسوا کلک  نیکمت  هک ز  ناشن  اشداپ  نآ 

تسنیوروچ یکشخ  هنتف ز  قورع  رد  نوخ  **** شتسایس مومس  فت  بیهن  زک  نآ 

تسنیبم وا  �هیصان  نایم  ردنا  **** تسایربک ناش  رد  هدمآ  هک  یتیآ  ره 

تسنزور ءایاوز  توبکنع  دیشروخ  **** وا فقس  جوا  رب  هک  تسوا  ردق  هبق  نآ 

تسنخالف گنس  شجرب  قینجنم  رد  **** رهم رهپس و  ییوگ  هک  تسوا  هاج  هعلق  ناو 

تسنسوت نودرگ  تضایر  رد  هک  ماد  ناز  **** وا ذافن  نانع  رما و  باکر  ربج 

تسنتورف ناویک  ندرگ و  مرن  خیرم  **** سانش نتشیوخ  هم  هدنکفرس و  دیشروخ 

تسنمکم نابهگن  راد و  حالس  ترصن  **** تسوا رهق  نوخیبش  رف  رک و  هک  اجنآ 

تسنکلا شبنج  رد  هقطان  سفن  هک  ینعی  **** قطن نارق  بحاص  هک  تسلیاق  هچ  شکلک 

تسنکفا تروص  نانچ  لایخ  توق  رد  **** تیصاخ يور  زا  شزجعم  ریرص  توص 
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تسنسوس تسا و  هشفنب  وچ  نابز  هد  شوگ و  هد  **** تارواحم رد  مصا  رذج  جازم  نونکاک 

تسنیعم ار  ناهج  زور  باتفآ و  نوچ  **** وت طاسب  ار  ناهج  مظن  هک  یبحاص  يا 

رد
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تسنهربم ناهرب  فلکت  یب  هک  یصن  **** سب تست و  نامرف  تیآ  کلم  عرش 

تسنخلگ راچ  هلعشم و  تفه  خاک و  هن  **** نوک کلم  وت  هاج  کلامم  تبسن  رد 

تسنماد درگ  ارت  هن  نآ  هک  اضق  تسد  **** داهن نیمس  ثغ و  هچ  رهد  نیتسآ  رد 

تسنزرا ناغرم  وچ  هن  وت  تمه  غرمیس  **** تتمه تسد  دوشن  رپ  خرچ  فوج  زا 

تسنمهب ناسین و  رذآ و  دهع  خیرات  **** وا لیس  كاشاخ  هک  تست  تسد  ربا  نآ 

تسنویش کشا و  نونک  هنومن  رصتخم  نیو  **** دعر سوک  ناراب و  بکوم  مسر  تشادرب 

تسنکسم هچ  دوخ  نیا  وت  ءایربک  بنج  رد  **** تایربک یتیگ ز  �هنکس  وت  رب  تسگنت 

تسنژیب هاچ  رگا  تسا  فسوی  هاچ  سپ  **** گنت زین  تادعا  رب  تسه  هک  رت  هفرط  نیو 

تسنزوس مشچ  ورب  هن  ناهج  همه  نونکاک  **** نامسیر وچ  دش  رس  ود  وت  اب  هک  ناهج  رد  دوخ 

تسنزدگل نکیلو  ریش  کین  تسیواگ  **** وا تخب  هکناز  دوشن  شرت  ودع  فرت 

تسنمشد شناج  اب  هک  دوب  هدیدب  اجنیاک  **** درک تسد  هب  ناز  انف  هاگزیرگ  نمشد 

تسندوک قرب  وا  ترکف  يازا  ردناک  **** تسیرطاخ وت  هاج  توق  هب  ارم  اردص 

تسندعم ایرد و  �هناخزاهج  ییوگ  **** شمواکب تحدم  یناعم  رد  هک  اجناو 

تسندنچ لعل و  همه  بوچ  گنس و  هن  يرآ  **** تسه کین  تسه و  شدب  هک  نامدرم  دنیوگ 

تسنسار ریس و  الثم  نیمسای  ورس و  اب  **** ياج ياج  هچرگ  نم  �هتفگ  ناتسوب  رد 

تسنف کی  هن  نودرگ  تعیبط و  کی  هن  یتیگ  **** تسیسب اهبرگ  رتش  هنامز  زیح  رد 

تسنم �هویش  نیهب  قافتا  هب  نونکا  **** رعش ياهویش  زا  يرگنب  وچ  همه  نیا  اب 

تسنودمان رگ  تسبترمان و  رگ  **** تسه هک  تفص  ره  زا  نم ، رعش  تسارم  يراب 

تسندرگ هب  ناوید  ود  نوخ  حیرص  اروک  **** مظن ناشک  ندرگ  رباکا  زا  مناد  سک 

تسنشلگ زبس  نیا  مزال  هک  لگ  هریت  نیا  **** بش فلز  تسزور و  ضراع  هاگ  هولجان 
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هکره زور  تستزا  **** کنآزا داب  وت  دهع  مزال  هنامز  رود 
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تسنشور دهع  نیا  رد 

تسنیزم ناولا  شتآ  ياهلعش  زا  **** بش زور و  هک  نودرگ  �هناخ  هنیگبآ  نیو 

تسنغور دیشروخ  �هلیتف  رد  چیه  ات  **** وت هاج  شارف  �هراو  غارچ  اداب 

تسناتسب برط و  شیع و  زور  هرامش 37 : هدیصق 

تسناحیر لگ و  رازاب  زور  **** تسناتسب برط و  شیع و  زور 

تسناشفا ریبع  داب  نماد  **** تسزیمآ ریبع  كاخ  �هدوت 

تسناهوس �هدزآ  نوچ  تسار  **** ریدغ يور  ابص  تاقالم  زو 

تسناجرم هبش و  زا  یحدق  **** لثم هب  درمز  خاش  رب  هلال 

تسناکیپ زا  رپ  رازلگ  يور  **** دیب رجنخ  ابص  تسا  هدیشک  ات 

تسنامیپ لدج  هب  ناش  نمچ  اب  **** رگم تخاس  رپس  هلاه  زا  کلف 

تسناز تعیبط  هب  نودرگ  يوس  **** توق یپ  زا  تابن  لافطا  لیم 

تسناج یتابن  سفن  ارک  ره  **** ناشیزور دهد  ربا  نونک  هک 

تسناتسب هگمزب  برطم  **** لبلب ناولا  �هدرپ  رد  زاب 

تسنامهم ابص  داب  ار  غاب  **** يزورون تینهت  یپ  زک 

تسناولا رهگ  ردنا  هقرغ  **** عبط �هطاشم  خاش ز  دعاس 

تسناتسراگن وچ  ییوکن  هب  **** راهب شاقن  غاب ز  �هرهچ 

تسنازرا رهگ  شینارگ  زو  **** نارگ تسیرد  نتسبآ  ربا 

تسناهرب نیا  يوعد و  نآ  هک  ین  **** تسار دنام  ام  �هجاوخ  فک  هب 

تسناراب نآ  لد  ردنا  مغدم  **** تسرانید نیا  فک  ردنا  رمضم 

تسنافوط ددم  نآ  ترثک  **** تسانغتسا ببس  نیا  ترثک 
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تسناسآ مد و  هب  مد  نیا  دوج  **** تسراوشد هب و  هگ  نآ  لذب 

تسناهنپ ورب  هک  منادن  سک  **** تسیک فک  ناک  منکن  ادیپ  هچرگ 

تسناونع دبا  هب  ات  وا  مان  **** قزر �همان  رب  هک  تسیتسد  فک 

تسنارمع رسپ  ریظن  هک  **** ینارمع نسحلاوب  نید  دجم 

تسنابعث اصع  وچمه  شملق  **** نایب رحس  �هکرعم  رد  هکنآ 

تسناسحا زا  شفک  رات  دوپ و  **** تستمرکم زا  شلد  ضرع  لوط و 

تسناوات لحز  جوا  ورب  هک  **** دناد شدنلب  ردق  اب  خرچ 

تسناتهب اخس  مان  ورب  هک  **** دناد شداوج  تسد  اب  ربا 

تسنالذخ دص  تلع  شطخس  **** تسلابقا دص  ادبم  شرظن 

تسناتفخ وا  تمشح  �هیاس  **** ار نودرگ  �هثداح  كوان 

تسنازیم لگ  وچ  برقع  راخ  **** شیلو تاعارم  رهب  رثا  رد 

تسناویک لش  هرهز  �همخز  **** شودع تافاکم  رهب  کلف  رب 

تسنآرق رد  هک  هن  يروص  خفن  **** شملق ریرص  تسروص  خفن 

دهد يروشن  ناک 
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تسنابرق لجا  يوک  رس  رب  **** شنت هک  ارنآ 

تسنارود �هثداح  �هتشک  **** شلد هک  ارنآ  دهد  یتایح  نیو 

تسناصقن همه  وت  لامک  زج  **** يادخ تاذ  زا  سپ  هک  یمامت  يا 

تسناوید ارت  لامع  خرچ  **** یفوتسم ارت  ناوید  ریت 

تسنابرد وت  هگرد  رب  هام  **** رگاینخ وت  سلجم  رد  هرهز 

تسنادنز رد  وت  لدع  زا  روج  **** تسریجنز رد  وت  نما  زا  هنتف 

تسناورشون وت  لدع  بیان  **** يوش فاصنا  رس  اب  را  هللااب 

تسناورم کلملادبع  روج  **** دوجو لک  يرذگرد  وز  وچک 

تسنادند یب  وت  لدع  اب  گرگ  **** تسلاگنچ یب  وت  ساب  اب  ریش 

تسناپوچ نونک  تسگرگ  هن  نیو  **** تسهابور نونک  تسا  ریش  هن  نآ 

تسنایرع وا  هدیشوپ و  همه  **** کلف ریش  ورد  هک  یمرج  تسه 

تسنایغط زا  تهبش و  زا  نمیا  **** اضق کلک  نوچ  هک  تست  ملق 

تسناگوچ تفص  هب  تروص  هب  هن  **** کلف يوگ  وت  تمدخ  یپ  زا 

تسناسنا روص  هب  ینعم  هب  هن  **** تودع تاذ  وت  �هیاس  رب  رد 

تسناوخ رد  ناوخ  هرفس و  رد  هرفس  **** تفک دوج  زا  لما  يارس  رد 

تسنایرب لمح  روث و  کلف  رب  **** میقم وت  ناوخ  تریغ  شتآز 

تسناحبس لزی و  مل  ناو  وت ،  زج  **** تساور دنیوگ  وت  حدم  رد  هچره 

تسنایصع وت  تعاط  زج  لغش  **** تسریوزت وت  تحدم  زج  رعش 

تسناوید دص  وت  طخ  زا  يرطس  **** تسا فیلات  دص  وت  قطن  زا  يزمر 

تسنامرک نوچ  هریز و  نوچ  تسار  **** وت سلجم  نم و  تالاقم  سپ 
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تسناسح لثم  هب  رو  میک  نم  **** دنکن سک  دوخ  وت  ناسحا  فصو 

تسناریح شتیهام  رد  لقع  **** کنآ تبتر  فرش و  مناد  هچ  نم 

تسناد ناوتن  وت  هب  زج  ارت  هک  **** مدرخ دنادب  هیام  نآ  وت  زا 

تسناک لمانا  ایرد و  نحص  **** ارت تسد  لد و  هک  يداوج  يا 

تسنامرح زا  هن  رایشه ، همه  **** ام مخ و  ردنا  یم  زورون و  زور 

تسنابعش هم  هچرگ  روخب  سپ  **** دسرن مد  نیرد  هرابرگد  سک 

تسناسکی رفص  نابعش و  هم  **** يرگن تقیقح  هب  را  يادخ  هب 

تسنادزی مرک  زا  نوزف  هک  **** تسا هنگ  نیمادک  راذگب  همه 

هن هک  ات 
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تسناکرا راهچ  درگ  تکرح  **** ار نودرگ  �هریاد 

تسناریو ناهج  دابآ  هکناز  **** يزب دابآ  مرخ و  ناهج  رد 

تسنامرف شهن  راچ و  رب  هکنآ  **** هانپ داب  تهن  راچ و  دب  زا 

تسنادیواج تدم  دبا  ات  **** داب نادیواج  وت  رمع  تدم 

تسوا هانپ  رد  نید  تلود و  هکنآ  دمآزاب  هرامش 38 : هدیصق 

تسوا هاج  هاگرد  �هدنب  رهپس  رود  **** تسوا هانپ  رد  نید  تلود و  هکنآ  دمآزاب 

تسوا هانپ  رد  ناهج  برغ  قرش و  زورماک  **** قرش ناولهپ  نید  دیؤم  هش  دودوم 

تسوا هالک  رپ  رهوگ  سکع  دیشروخ  **** وا دنلب  تخت  �هیاپ  رابغ  نودرگ 

تسوا هاگراب  �هرگنک  ياهشوگ  رب  **** جورب رد  تسین  کلف  ناگراتس  ریس 

تسوا هاپس  درگ  تیار و  لظ  تمس  رب  **** ردق رب  تسین  رفظ  نادهاجم  مشچ 

تسوا هاوخکین  بقع  رب  هک  يا  هیاس  رد  **** دنک یم  زاورپ  هک  تخب  يامه  سب  يا 

تسوا هاگتسد  نیهک  رهب  هاگتسد  مه  **** وا ریگراب  نیمک  خرچ  گنخ  زبس  مه 

تسوا هار  كاخ  شددم  هیام و  هک  يدرگ  **** دهن مدق  تنم  هب  خرچ  ناتسآ  رب 

تسوا هاوگ  میاد  تلود  هب  وا  فاصنا  **** مرجال تسا  ماود  هاوگ  رگا  فاصنا 

تسوا هاگپ  زور  �هجیتن  ینمیا  نیاک  **** داب ماک  هب  هشیمه  تسه  هک  نینچ  شزور 

تسوا هاک  شیوشت  ترصن  تیفاع ز  نیاک  **** وا يازف  ترصن  تیار  داب  روصنم 

تفرگ رارق  کلم  رب  مه  کلم  هرامش 39 : هدیصق 

تفرگرابتعا رخآ  راگزور  **** تفرگ رارق  کلم  رب  مه  کلم 

تفرگ راب  زاب  فاصنا  خاش  **** دومن وشن  زاب  لابقا  خیب 

تفرگ رارق  کلم  رب  تبقاع  **** دوب لزلزت  رد  کلم  یتدم 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 313 

http://www.ghaemiyeh.com


تفرگ راسی  رد  کلم  نیمی  زک  **** كولم جات  شخب و  جات  کلم 

تفرگ راوس  کی  هب  یکلم  هکناو  **** دادب لاوس  کی  هب  یکلم  هچنآ 

تفرگ راصح  نامسآ  باتفآ  **** تفاتب ماین  زا  وچ  شیغیت  عبص 

تفرگ راگن  وز  هرهز  �هناخ  **** داتفا رهپس  رب  وچ  شمزب  سکع 

تفرگ رادبآ  غیت  شتحاس  **** درک روصت  کلف  ار  وا  مزر 

تفرگ راهبون  شقن  شترکف  **** دروآ دای  هنامز  ار  وا  مزب 

تفرگ راقو  وزا  كاخ  رهوگ  **** دنکفا نیمز  رب  ملح  �هیاس 

تفرگ رارش  وزا  خرچ  دبنگ  **** دیشک ریثا  رب  ساب  �هلعش 

تفرگ راختفا  وت  زا  مان  هس  نیا  **** ادنوادخ اورسخ ، اکلم ،

تفرگ رامش  ارت  دوج  خرچ  **** اضق رصح  دع و  تشگنا  هب  هن 

تفرگ رایع  ارت  ملح  راب  **** ردق لک  وزج و  رایعم  هب  هن 

تفرگ راعش  نامه  ملاع  کلم  **** تشاد وت  لدع  راعش  ملاع  همه 

کلم ياپ 
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تفرگ راوتسا  وت  باکر  هک  **** تشگ نونکا  راوتسا 

تفرگ رانک  رگ  هطخ  نیزا  کلم  **** ینیب اطخ  رس  زا  دنچ  زور 

تفرگ راک  شیب  هزادناز  هچرگ  **** يدنکفن مصخ  راک  رب  هیاس 

تفرگ رانک  رد  وت  تخب  رس  **** دمآ زاب  رذع  هب  کنیا  لجخ 

تفرگ رایتخا  هب  يدارفنا  **** زور هس  ود  یترورض  یب  تتمه 

تفرگ رایرهش  تخت  �هشوگ  **** تشاذگب ودب  ناهج  زا  يا  هشوگ 

تفرگ رام  هنامز  شتسد  هب  ات  **** درپس راخ  هنامز  شیاپ  هب  ات 

تفرگ راز  هلال  لکش  تبکوم  **** لعل �هدارط  زا  هک  اجیه  زور 

تفرگ راگدرک  رهق  تروص  **** تهپس زهازه  زا  رازراک 

تفرگ رایشیپ  هدروخان  بآ  **** ار نودرگ  ریش  وت  بیهن  زا 

تفرگ رانکوک  كوک و  سوه  **** ناما باوخ  يوزراز  ار  هنتف 

تفرگ راوخ  وت  یمصخ  رثاک  **** یمصخ ره  هداتف  يراوخ  هب  يا 

تفرگ راخب  یم  شغامد ز  نوچ  **** کلم یتسم  هب  دش  هرغ  رگا  مصخ 

تفرگ رادیاپ  کلم  نماد  **** تشادنب لما  نماد  رد  ياپ 

تفرگ رایشوه  وت  نوچ  یکلم  **** تشاذگب شتلفغ  باوخ  رد  کلم 

تفرگ رامخ  ار  تنامصخ  هک  نیه  **** نک تلود  حوبص  يار  زیخ و 

تفرگ راپ  مکح  تشذگب  وچ  يد  **** دنیوگ نامدرم  لاثما  رد  ات 

تفرگ راگزور  هن  یتیگ  هن  هک  **** یکلم رد  داب  وت  راگزور 

تفرگ مان  هبترم و  فرش و  نونکا  کلم  هرامش 40 : هدیصق 

تفرگ مارآ  کلم  نیگن  ریز  ناهج  هک  **** تفرگ مان  هبترم و  فرش و  نونکا  کلم 
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تفرگ مان  مجع  کلم  مج و  مسر  وزا  هک  **** مج ثارو  مجع  ياراد  مظعا  ورسخ 

تفرگ ماک  ره  نماد  وا  تعیب  نماد  **** رهپس دیشروخ  شبات  زک  نادزی  �هیاس 

تفرگ ماعنا  هب  هار  نامزهنم  رب  هکناو  **** دتس ریشمش  هب  کلم  اهکرعم  رد  هکنآ 

تفرگ مارهب  رجنخ  کلف  نادیم  همه  **** دیشک هلعش  رفظ  حبص  زا  شرجنخ  �هعمل 

تفرگ ماب  رد و  هار  ناشکراتسد  زآ  **** تخیرب هعرج  مرک  ماج  زا  شتمه  یقاس 

تفرگ مارحا  هربوهآ  دز  کیبل  ریش  **** اضق درک  انب  وچ  شکلم  �هبعک  مرح 

تفرگ مایا  �هناش  وزا  لوا  �هخسن  **** نت شیارآ  دش  هدیسفت  وچ  شنامرف  غاد 

شفرح فرح  **** داتفا خرچ  �هنیآ  رب  وچ  هکس  زا  شمان 
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تفرگ مارجا  �هرهچ  رد  همه 

تفرگ ماج  بل  دودنارز و  غیت  فک  هب  نوچ  **** دیدن هراچ  نآ  زج  تشگ  ناهن  هراخ  رد  قرب 

تفرگ ماج  نآ  زا  هیام  ناج  تنج  �هزوک  **** دتس غیت  نآ  زا  شتآ  گرم  خزود  �هروک 

تفرگ ماغیپ  ودب  تذافن  يامرفراک  **** داشگب ردنکس  هچناک  يرثا  ردنکس  يا 

تفرگ ماخ  ردق  وت ، مزح  �هتخپان  هچره  **** درمش خسف  اضق  وت ، مزع  �هدرکان  هچره 

تفرگ مانغا  �هلمج  زا  همر  رد  ار  گرگ  **** ناهج هک  دش  یمه  هیال  کی  وت  لدع  �هراب 

تفرگ ماتیا  �هلمج  زا  محر  رد  ار  هفطن  **** مصخ هک  تشگ  یمه  رود  کی  وت  گنج  �هماج 

تفرگ مال  یگتفخ  فلا  هصرع  رد  هن  هک  **** مایق درک  اجک  راو  فلا  وت  غیت  فرح 

تفرگ ماک  رد  همه  شنابز  هنکس  رد  هن  هک  **** نابز هنعط  کی  هب  وت  نانس  داشگب  هک  رب 

تفرگ ماش  يور  سپ  قفش  وچ  دمآرب  ات  **** دیمد وت  مزح  قرشم  رد  هن  هک  یکلم  حبص 

تفرگ ماحرا  نماد  عجو  ياضاقت  یک  **** تسخن دیشوپن  وت  طفح  توسک  نینج  ات 

تفرگ ماهبا  رس  ندیکم  رهب  زا  بل  هب  **** تشاذگ تیدایا  دقع  پچ  رصنخ  نینج  سب 

تفرگ ماو  رد  همه  نوچ  ناهج  تناسحا  رکش  **** دادن ماو  اطع  تناسحا  یعاد  بجع  يا 

تفرگ ماد  رد  وت  رب  �هیعاد  ار  همه  **** تشاد یطوط  نخس  غاب  رنه  خاش  رد  هچره 

تفرگ ماخ  رد  همه  رد  محر  هب  ناشاهتسد  **** لخب هک  زاب  دوشن  ناز  اخس  هب  تمصخ  تسد 

تفرگ ماهوا  رکشل  کلف  يوسناز  هچره  **** دناوت دییات  �هدرپارس  يوس  نیز  همه 

تفرگ ماگنه  هب  هچ  ینالف  شیوخرس  هک  **** دنیوگ ار  نامزهنم  ناگتفایرفظ  ات 

تفرگ ماع  ینمیا  ناهج  وت  غیت  هک ز  **** تقو همه  رد  سک  همهرب  ترفظ  اداب  ماع 

تفرگ ماداب  لگ  ناتسب  تحاس  همه  هک  **** هاوخ یم  ناتسب  هب  ماداب  وچ  مشچ  اب  زیخ و 

تمالغ یط  متاح  يا  فسوی  کلم  هرامش 41 : هدیصق 
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تمامتها رد  هلمج  ناهج  كولم  **** تمالغ یط  متاح  يا  فسوی  کلم 

دنوادخ
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تماع صاخ و  دنک  یم  یگدنب  نآ  زا  **** یماع دنوادخ  صاخ و 

تماشتحا �هزاورد  تسیچ  کلف  **** تعانطصا �هدرورپ  تسیک  ناهج 

تماما یهاشداپ  رد  لدع  زج  هن  **** تدارم يرایرهش  زا  لذب  زج  هن 

تمان يداش  نادنخ ز  هکس  بل  **** ترکذ میظعت  ناشخر ز  هبطخ  خر 

تماسح ياهمشچ  یهام  رفظ  **** تنانس ياهلعش  وترپ  لجا 

تمایخ بانط  ملاع  داتوا  رد  **** تهاپس رابغ  نودرگ  فارطا  رب 

تماب درگ  ملع  يزاین  یب  دز  هک  **** يرسک سوک  يورسخ  رد  رب  نزب 

تمایق دوعق و  زا  دوعق  مایق و  **** هشیمه ار  تیفاع  هنتف و  یهز 

تمالس نادادماب  دنک  ناز  هگپ  **** دمآ وت  شیپ  هب  یتیگ  تمالس ز 

تمامت دیاین  ددرگ  هرطق  همه  **** ایرد تفه  رگ  هک  یتسد  ربا  نآ  وت 

تماو ریز  رد  رکش  زا  تسیناهج  **** میاد هکنیا  بجع  یهدن  ماو  اطع 

تمارک كولم  زا  دنهن  یهورگ  **** تکولم مارک  زا  دنهن  یهورگ 

تمالغ اهنآ  اهنیا و  دنبیز  هک  **** سب مناد و  نیمه  منادن  اهنآ  نم 

تمالک یتسکش  رد  مه  هب  شبیلص  **** يدوبن بجاو  دیحوت  يال  رگا 

تماود لیلد  تیآ  کی  نیا  تسا  سب  **** دنام رید  نیمز  رد  ناسر  عفانم 

تماقم دشاب  تسمیقم  ات  ورد  **** ملاع نامیقم  عفن  تست  زا  وچ 

تماظن یب  یتعاس  نیرفآ  ناهج  **** درادن زگره  هک  ییوگ  وت  یناهج 

تماطح نیازخ  یشاب  مزب  رد  وچ  **** تنوزف بکاوم  ینار  مزر  رد  وچ 

تمادم دمآرد  نوچ  رد  دش ز  نورب  **** دمآرد رثوک  وت  مزب  سودرف  هب 

تمارح دشابن  یم  ارچ ، روخ  یم  وت  **** تمزب تستشهب  ینعم  يور  زا  وچ 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 319 

http://www.ghaemiyeh.com


تماج دزیر ز  زاب  عرج  یقاس  وچ  **** دراد شیپ  ون  هام  رغاس  کلف 

تمایپ کی  دوش  نودرگ  يوس  رگا  **** نیطالس باتفآ  يا  منیب  یمه 

تماتس رب  دوش  ایرث  رهوگ  هک  **** تنیمی رد  دوش  ینامی  متاخ  هک 

تمامغ هم  نمرخ  وزا  تسا  هریخ  هک  **** ترتچ یکلم و  نودرگ  دیشروخ  وت 

تمادم دریگ  هیاس  رد  دنچ  رگا  **** دشوپن زگره  وت  رون  هکنآ  بجع 

تماقتنا تلع  مدع  قلخ  وچ  **** درادن ناکما  هکناز  مقتنم  يا  هن 

دشن یلاح  هک  **** نابنج وت  دانع  نانع  دش  اجک 
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تمار خرچ  نسوت 

تماک هب  یکلم  راک  دشن  یلاح  هک  **** نکاس وت  داهج  باکر  دش  اجک 

تماد لدع  هناد و  اخس  دشاب  وچ  **** ددرگن تدیص  هک  یکلم  چیه  دوب 

تماش حبص و  رب  داب  ناهج  رادم  **** یماش یط  رد  تسا  حبص  هک  ات  الا 

تماف زبس  رجنخ  �هزبس  رد  هن  **** دیور حتف  �هلال  کی  هک  ادابم 

تماکزیت �هدرز  �هیاس  زا  زج  **** دیآرب ترصن  دیشروخ  هک  ادابم 

فرح د

داد ماظن  ار  ناهج  غیت  هب  نیگت  لرغط  هرامش 42 : هدیصق 

داد مالغ  رتمک  هب  تفرگ و  رتشیب  وز  **** داد ماظن  ار  ناهج  غیت  هب  نیگت  لرغط 

داد ماش  رصم و  تکلمم  رارق  شنما  **** دتس اتخ  نیچ و  �هطخ  جارخ  ششیج 

داد مامت  تسایس  هب  نید  کلم و  مارآ  **** تسکش يوق  رجنخ  هب  هنتف  روج و  سومان 

داد ماع  هب  صاخ و  هب  هزات  تایح  شلدع  **** درب گرزب  درخ و  هب  رمع  فافک  شدوج 

داد مایپ  ناشیدب  هک  ره  هب  مهم  ره  زا  **** تفای باوج  تعاط  هب  عمس و  هب  ناورسخ  زا 

داد مالس  تمالس  ریخ و  زامن  شمصخ  **** تفگ حتف  ریبکت  وچ  هاگبرح  هب  شسوک 

داد ماو  دیشروخ  هب  رون  يار  رون  زو  **** درک لابو  شتآ  رب  هلعش  غیت  سکع  زا 

درک مایتلا  يار  هب  غیت و  هب  ار  هنخر  نآ  **** درک هنخر  خرچ  دگل  ینمیا  دس  نوچ 

داد ماج  لکش  ار  هبش  کی  هام  يور  نیز  **** تسوا رتچ  هام  ره  �هرغ  هک  نامسآ  دید 

داد ماود  شرود  ار  ینمیا  هک  نانوچ  **** هد شاقب  کلم و  تلود و  ماود  برای 

داد ماظن  ار  ناهج  غیت  هب  نیگت  لرغط  **** نیا زج  نزم  ناوخشوخ  برطم  همخز  بوخ  يا 

دراد رگد  �هیامرس  غاب  هرامش 43 : هدیصق 
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دراد رز  میس و  هک  سب  زا  دش  ناک  **** دراد رگد  �هیامرس  غاب 

دراد رگد  �هیاریپ  هن  هک  **** ورد تسین  هدیسر  لفط  چیه 

دراد ربخ  نامدرم  همه  نوچ  **** دیع ندیسر  زا  هک  دیامن  یم 

دراد رتشوش  يابید  هچ  هک  **** رگن خاش  هاگراک  رب  عبط 

دراد رب  تسد  هب  نیرز  ماج  **** تسم سگرن  دای  هب  انعر  لگ 

دراد رب  بجع ز  ياون  دص  **** ریزو مزب  ياوه  ردنا  لبلب 

دراد رشح  ناهج  ردنا  لگ  ات  **** دورن یم  دعر  سوک  یب  ربا 

دراد رومان  کلم  شدبیز  **** لگ دراد  جات  هداجیب  رگ ز 

دراد رصتخم  راک  رس و  هن  **** تسکلم یگلمج  هب  نیحایر  رب 

دراد رمک  دص  هزوریف  هک ز  **** يراب اجک  زو  تسمادک  ین 

دراد رب  تسد  تاجانم  هب  **** کلف يوس  رانچ  ینامز  ره 

هنرو **** تساقستسا ياعد  ردنا  رگم 
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دراد رس  هچ  کلف  اب  وا 

دراد رپس  هم  هلاه  زا  بش  ره  **** داشگ میب  لگ ز  ناکیپ  شیپ 

دراد رف  رک و  مزع  ابص  رگ  **** امرس رکشل  يایاقب  اب 

دراد رمش  هرز  ینعم  هچ  زو  **** دنکچ یم  دیب  تسد  رد  غیت 

دراد رخدم  هچ  دنادن  سک  **** زونه غاب  هک  یمسوم  نینچ  رد 

دراد رفس  رس  ناقیفر  یب  **** زور هس  ود  ات  هک  نیبب  ار  نیمسای 

دراد رهگ  رپ  هتسویپ  ربا  **** فدص ناهد  نوچ  هلال  نهد 

دراد رگداد  روتسد  حدم  **** زور همه  نابز  رب  هک  ییوگ  هلال 

دراد رت  هشیمه  شلعل  بل  **** ریزو حدم  اعد و  ردنا  هک  ات 

دراد رب  گرب و  شیلاعم  زا  **** نید تلود و  خاش  هک  نید  رصان 

دراد رفظ  اب  شیتقو  همه  **** يادخ هکنآ  رفظملا  نبرهاط 

دراد رکش  رس  هب  رس  ناهد  کی  **** وا یتسه  رکش  یتیگ ز  هکنآ 

دراد رصب  اوه  عمس و  كاخ  **** وا تروص  مان و  قشع  زا  هکناو 

دراد رتشیب  یعس  اضق  زا  **** ناهج راک  ماظن  ردنا  شیار 

دراد ردق  عمتسم  نیرتمک  **** قح لطاب و  نایب  ردنا  شکلک 

دراد رثا  نوچ  تادامج  رد  **** دشن تایح  بهاو  را  شتسد 

دراد رظن  نیگن  قطن و  کلک  **** ورد هک  دوب  نیا  زا  شیب  يرثا 

دراد رتسآ  خرچ  مهن  زک  **** توسک نآ  تسوا  ردق  توسک 

دراد رش  ریخ و  نارادراک  **** شمکح نامسآ  میلقا  هن  رد 

دراد ررش  هلعش و  بش  زور و  **** شاوه هکنیا  تسوا  ساب  شتاز 
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دراد رت  کشخ و  مایا  هچره  **** تسوا تمه  ياپ  تشپ  �هدز 

دراد رمس  ناهج  رد  نتشیوخ  **** ماع تداعس  زا  هک  ربکا  دعس 

دراد رف  صاصتخا و  نیا  هچ  زک  **** مدیسرپب نامساز  شرنه 

دراد رنه  نیمه  رگ  دوب  سب  **** تسروتسد يار  درگاش  تفگ 

درادرب هنامز  زا  بش  مسر  **** دهاوخ را  تیار  هک  ییاج  هب  يا 

دراد رظتنم  ریدقت  هچره  **** ترظن �همشرک  ردنا  دیان 

دراد روناج  هک  یتحت  قوف و  **** تسین وت  هاج  ناهج  زا  يا  هبلک 

دراد رهس  �همرس  هم  لاس و  **** یناب ناهج  رد  وت  تخب  مشچ 

زور **** انف هاگباوخ  يوس  ناز  هنتف 
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دراد رذح  �هویش  بش  و 

دراد روخ  هام و  جرب و  رتخاک و  **** رهپس تسیچ  وت  تحاس  �هصرع 

دراد رد  نورب  زا  انف  هک  **** تشهب تسیچ  وت  سلجم  �هضور 

دراد رک  گنگ و  لقع  ناهج  کی  **** مصا رذج  وچ  وت  تمعن  تریح 

دراد رقس  تلوص  وت  مشخ  **** ردق دراد  تشهب  زا  وت  رهم 

دراد رپ  ریز  هلمج  ناهج  هک  **** دسرن یم  وت  رب  دازآ  لقع 

دراد روخ  باوخ و  تسد  رد  هتشر  **** زونه هک  دسر  اجک  ترکف  غرم 

دراد رکف  نآ  هک  تیالو  ره  **** تست تیالو  يوس  نیز  يا  همین 

دراد ردپ  زا  هن  ردام  هن ز  **** دوجو هکنآ  مدآ  لوا  ردپ 

دراد رسپ  نیمز  رد  وت  وچ  هک  **** تسناز ناینامسآ  �هلبق 

دراد ربتعم  لقع  نخس  نیو  **** ییوت تسیک ؟ رهد  يایرد  رد 

دراد رشب  زیح  رد  ياج  **** تسرشب �هدبز  هکناز  ترهوگ 

داد رقتسم  هن  رهوگ  راک  **** دش هچ  تسرتربز  را  باتفآ 

دراد ربز  رب  شایرد  باک  **** فرش هچ  نآ  زا  ار  كاشاخ  مرج 

دراد رگ  زونه و  درادن  دوخ  **** مصخ ددرگن  وت  وچ  لمحت  هب 

دراد رخ  میلک و  بوچ  هکره  **** دشاب یک  حیسم  میلک و  نوچ 

دراد رضحام  وفع  رب  ملح  **** ارت هک  دزپ  سوه  نادنچ  مصخ 

دراد رقس  رد  ياپ  کی  هن  هک  **** یکی تسیک  تسد  وت  فالخ  اب 

دراد رذتال  زاجعا  ترهق  **** ادعا رب  هک  يربمغیپ  حون 

دراد ربهار  قیفوت  هکنآ  **** درک درای  هک  ناهج  رد  نیا  رکش 
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دراد رپس  دگل  ار  نانمشد  **** لپ وچ  خرچ  تست و  يوج  رد  باک 

دراد رذگ  رش  ریخ و  ناهج  رب  **** خرچ ربنچ  رود  رارکت  ات ز 

دراد رحس  ناج  سنا و  بش  هک  **** تست یپ  زک  داب  وت  رمع  زور 

دراد رطخ  رگا  دراد  وت  هب  **** ناهج هک  رطخ  زا  يداب  نارک  رب 

دراد رگج  رب  هلال  نوچ  غاد  **** مصخ هک  دنبم  بل  هدنخ  زا  لگ  نوچ 

داب كرابم  نید  ردب  رب  دیع  هرامش 44 : هدیصق 

داد تلود و  باتفآ  نآ  رقنس  **** داب كرابم  نید  ردب  رب  دیع 

لدع زا  خرچ  **** ار ملاع  ماظن  لغش  هکنآ 
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داینب دهن  وا 

دابآ دنک  وا  تسد  زا  رهد  **** ار تلود  بارخ  رصق  هکناو 

دار یطعم و  ربا  وچ  شدوج  ربا  **** زیت نشور و  قرب  وچ  شغیت  قرب 

داب زا  يوگ  هدوبر  شمکح  ریس  **** كاخ زا  گنس  هدربب  شملح  گنس 

داد ندرگ  هنامز  ار  وا  رما  **** زجع رس  زا  هک  نانچنآ  شتمه 

داتسا تسه  تسوا  درگاش  هکنآ  **** فاصم برح و  زور  هب  تعاجش  رد 

داشگ تسد  هنامز  رب  وا  لدع  **** ردق داهن ز  کلف  رب  نوچ  ياپ 

دازآ ره  هتشگ  هدنب  ارت  يو  **** نسوت ره  هدوب  مار  ارت  يا 

داتفا عیفش  هثداح  نیردناک  **** يدوب تتمشح  هنرگ  ار  هدنب 

دایرف نیمز  رد  شیدیسر  هک  **** دنب هنامز ز  رد  شیداشگ  هک 

دای دیاین  یمه  ار  سک  چیه  **** يو زا  نارواخ  فارطا  ردناک 

دادیب زا  یتسرب  یک  ات  هآ  **** يداد وا  داد  وت  لدع  هنرگ 

داز هک  دوبن  افج  نیتسخن  نیا  **** ناهج هک  ناهج  بش  زا  منکچ 

داهن ياپ  رهپس  رب  وت  ردق  **** لدع هب  تسد  داشگ  نوچ  تتمه 

داش رگید  كانهودنا و  یکی  **** خرچ شبنج  فالتخا  دوب ز  ات 

دابم هنامز  زا  تهودنا  چیه  **** لاوز دابم  ار  تیداش  چیه 

داب روتسد  رب  روتسد و  ترضح  رب  نیرفآ  هرامش 45 : هدیصق 

داب رود  شلالج  هاج و  زا  دب  مشچ  نادواج  **** داب روتسد  رب  روتسد و  ترضح  رب  نیرفآ 

داب رون  داب و  هیاس  دشاب  هیاس  رون و  هک  ات  **** شنشور يار  لابقا و  تیار  زا  ار  کلم 

داب روصنم  دوب  ترصن  تیآ  لوزن  ات  **** تسا یتیآ  کلامم  مظن  رد  هک  شیار  تیار و 
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داب روفغف  رصیق و  لوسر  میاد  شرد  رب  **** نیچ مور و  کلم  ضیوفت  یپ  زک  میوگن  نم 

داب روکذم  دص  هتسویپ  نارتخا  شباکر ز  رد  **** رهپس ناطلس  کلم  ماظن  رهب  زا  میوگ 

داب روگنا  �هشوخ  نوخ  وچ  شنوخ  هتخیر  **** لدود دش  وا  اب  روگنا  �هناد  نوچمه  هکره 

داب رورغمان  هاج  کلم و  هب  شیار  سپس  نیز  **** رورغ زا  ناصقن  کلم  دریگ  بآ  زا  گنز  غیت 

ینعی وا  رصق  نابساپ  يارب  زا 
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داب روس  بش  ره  زور  ات  کلف  میلقا  هن  رد  **** لحز

داب روط  يارس  تولخ  ار  هللا  میلک  نوچ  **** شعلاط يارس  تلود  فرش  زا  ار  يرتشم 

داب روبنز  نوچ  هتسبرب  رمک  برقع  یلاو  **** راب باجح  فص  رد  شهاگراب  رانک  رد 

داب روجید  بش  لک  فوسک  زا  نارود  زور  **** دنک نشور  وا  هاوخدب  �هبلک  را  باتفآ 

داب روبنطلا  یف  داز  نوچ  نارتخا  نایم  رد  **** یطبرب دشابن  شمزب  سلجم  رد  رگ  هرهز 

داب روجهم  دهد  یم  شباتفاک  یلامج  زا  **** دشک ندرگ  شتمدخ  زا  باتفآ  ریزو  رگ 

داب روشنم  نآ  عیقوت  �هدهع  ردنا  شکلک  **** تشون يروشنم  هچره  رد  کلف  کلم  یشنم 

داب روتسم  یتسین  رتس  یط  رد  نانچمه  **** تسیدراو شفالخ  رب  رگ  مدع  يایاوز  رد 

داب روطسم  الو  رب  شفوقو  ياهقرو  رد  **** بیغ رارسا  زا  تسنودرگ  حاولا  رد  هچره 

داب روصقم  وا  يار  ياضتقا  رب  وا  ناش  **** دنک لماک  یتیآ  ره  دب  کین و  زا  نامسآ 

داب روبجم  کلف  ناج  سنا و  وچ  ار  ترما  ربج  **** مود نامیلس  کلم  فصآ  ریبدت  هب  يا 

داب رومعم  نآ  رامعم و  نیا  تسیقاب  ناهج  ات  **** تست ریبدت  وا  رامعم  ات  تسرومعم  کلم 

داب رودزم  نامسآ  سدنهم  تیار  اجکره  **** مامت دش  دهاوخ  وت  زک  ملاع  ياهترامع  رد 

داب روفوم  وزا  ملاع  يرادروخرب  ظح  **** تسیتمعن انهم  ار  ملاع  وت  هاج  تمعن 

داب روص  خفن  هب  يرادیب  ناکما  ار  ود  ره  **** تسیا هباوخمه  وکن  تشیدنادب  تخب  ار  هنتف 

داب روجنگ  ارت  دراد  وا  لاملا  تیب  هک  هم  **** باتفآ ایرد  ناک و  رد  دهن  یجنگ  اجکره 

داب روفاک  ردق  روقنقس  هنرو  بزع  بش  **** دوب نتسبآ  هک  بش  دیاز  وت  ماک  زجب  رگ 

داب رومخم  نادواج  ات  لجا  درد  زا  شناج  **** تسا یتسم  تقافو  ماج  زا  هن  رس  رد  ارکره 

داب رومام  شمیوگ  هگنآ  رومام و  وا  متفگ  **** زاب داب و  ترما  رومام  ناهج  نتفگ  متساوخ 

شرگ تریح  نینچ  رد  **** تسار دنشافخ  دیشروخ و  نوچ  وت  فصو  اب  مهو 
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داب روذعم  دتف  يوهس 

داب روجاس  مه  داب و  لج  شمه  تمدخ  دنک  رگ  **** تسسک متشه  ار  کلم  فهک  هک  تدهع  دب  مصخ 

داب روطاس  شرس  ردنا  ناج  باصق  رد  رب  **** ناوختسا کی  مغ  رد  شمشچ  راچ  میاد  هنرو 

داب روهقم  لجا  رهق  زک  دنیوگ  ار  مسر  **** دننک يرکذ  نوچ  حودمم  نمشد  زا  نارعاش 

داب روز  رورغلاراد  نیا  روهقم  نانچمه  **** زارد رمع  لب  گرم  شدابم  دیوگ  یم  هدنب 

داب روجنر  ار  گرم  درامش  تحار  ناردناک  **** يا هصغ  راب  ریز  مد  ره  وت  هاج  زا  نکیل 

داب روحاب  لصاح  ناسین  دهع  يامن  اب  **** تست کلک  باعل  نآ  بآ  هک  ار  تلود  غاب 

داب رورسم  تلد  مدره  یکیره  لامج  زا  **** تسین طرش  نییعت  هک  ار  تورس  دازآ  راهچ  نیو 

داب روباشین  ورم و  يره و  خلب و  رد  وشن  **** دوش لماش  ناش  هیاس  روشک  تفه  ره  رب  هکات 

داب رودقم  نئاک و  زاس  راک  تیار  کلک و  **** تسملاع راک  طرش  نئاکرودقملا »  » هک ات 

داب روهشم  رعاش  دص  نارعاش  لوحف  زا  **** نینچ يدیع  ره  تیلاع  دنسم  ردص و  شیپ 

داب روثنم  ؤلؤل  رپ  ناهج  شوگ  ندرگ و  **** رگد دیع  ات  وت  لدع  �هیاریپ  زا  هگناو 

داب روح  یقاس  ماج و  رثوک  سودرف و  تسلجم  **** مرح تهاگرد  جاح و  مدرم  هبعک ، تهاگراب 

داب روکشم  یگدنب  زا  دوب  یعون  دنک  رو  **** راگزور یعس  هب  ار  تهاج  تسین  یجایتحا 

داب رومعم  نید  ایند و  دصقم  نویامه  نیا  هرامش 46 : هدیصق 

داب رود  ثداوح  زا  رومعم  تسه  نوچ  نادواج  **** داب رومعم  نید  ایند و  دصقم  نویامه  نیا 

داب روط  تباث  وا  راوتسا  ساسا  رد  **** ینمیا زا  تسه  هبعک  صاوخ  وا  میرح  رد 

داب روفاک  �هضیب  رابغ  رپ  نودرگ  فقس  **** دادماب ره  وا  ناشارف  بوراج  رس  زا 

داب روس  شوخ  تمغن  زا  نامسآ  غامد  رد  **** بش مین  ره  شتبون  نابساپ  ياون  زو 

داب روجید  بش  لک  فوسک  زا  نارود  زور  **** وا ماب  رب  درذگب  تزاجا  یب  را  باتفآ 
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ناراب هب  شراوید  كاخ  زک  يا  هلضف 
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داب روبنز  �هلضف  نوچ  تعفنم  صاوخ  رد  **** دوش لح 

داب روتسد  دنسم  یلاع  هتسویپ  وردناو  **** تسد مین  ماداب  هام  ار  هرگنک ش  دانتسا 

داب رورسم  کلف  هن  نیا  نادواج  شلامج  زا  **** دنرترب ناکرا  راچ  ره  زا  هک  شراوید  راچ 

داب روفوم  وزا  بحاص  يرادوخرب  ظح  **** نسح ار ز  ترامع  نیا  قحلا  تسا  روفوم  ظح 

داب روصقم  ناتودره  رب  دبا  ات  شلاب  تخت و  **** رثا فصآ  یفصآ  ار  مود  نامیلس  يا 

داب رودزم  امیاد  تنحم  وید  يارس  رد  **** دوش یصاع  امش  رب  نامیلس  وید  نوچ  هکره 

داب روصنم  بیاص و  تیار  يار و  نیا  هم  لاس و  **** تسامش يار  تیار و  زا  دوجو  بیترت  مظن و 

داب ریما  يار  تیار  ریز  مایا  هرامش 47 : هدیصق 

داب رینم  شیار  وچ  هشیمه  وا  مایا  **** داب ریما  يار  تیار  ریز  مایا 

داب ریت  ناسین و  همه  یمرخ  شهام ز  **** دیع داب و  زورون  همه  یخرف  هب  شزور 

داب ریظن  شیار  ار  نارتخا  ناطلس  **** تشگ لیدع  شلدع  ار  نامسآ  نازیم 

داب ریبد  دراطع  نامرهق و  خیرم  **** هاج مارتحا و  زا  شترضح  هاگراب  رد 

داب ریگتسد  شمرک  تیانع و  تسد  **** دنکفب ياپ  زا  هثداح  تسد  هک  ارنآ 

داب ریشم  تیاده  هب  وا  يار  دیشروخ  **** دوش مگ  رابدا  بش  رد  هار  هک  ارناو 

داب ریفس  يولع  ملاع  یتعاس ز  ره  **** وا يوس  هب  یلفس  ملاع  ماظن  رهب 

داب ریصق  تعفر  همه  اب  دنلب  خرچ  **** دور نخس  شردق  يدنلب  زا  هک  اجنآ 

داب ریدغ  تعسو  همه  اب  طیحم  رحب  **** دننز لثم  شملع  تطاحا  زا  هک  اجناو 

داب ریذپ  نامرف  وت  شیپ  ریپ  نودرگ  **** ناهج �هدنامرف  وت  ناوج  تلود  يا 

داب ریپ  خرچ  نهریپ  بیج  ناج  زا  **** تست ناوج  تخب  نماد  لظ  هک  اجنآ 

داب ریسع  هربع  هب  وت  تمه  ياپ  رد  **** تشگ دنلب  هیاپ  هب  وت  تعفر  نودرگ ز 
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داب ریطم  ربا  وت  تسد  باب  حتف  ناز  **** زآ لاسکشخ  رد  تسباب  حتف  وت  دوج 

وچ ارت  مکح  **** داد رارق  ناکرا  زکرم  وچ  ارت  ملح 
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داب ریسم  نودرگ  مجنا 

داب ریش  دهش و  تلزنم  هب  نم  دیما  **** یم حور و  وچ  تلصو  �هدعو  تسرت  مرگ و 

داب ریرهمز  وزا  تلاگسدب  عبط  رد  **** گرم عبط  وچ  تنانس  عبط  کشخ  تسدرس و 

داب ریثا  باهش  جازم  ارت  کلک  **** رد کلم  ناوید  هب  وت  تلود  وید  اب 

داب ریمض  رد  ارت  يار  دعس  سحن و  زا  **** تسمجنا كالفا و  رس  رد  هک  اهزار  ناو 

داب ریرص  رد  ارت  کلک  روص  خفن  ات  **** تسقیالخ رشن  یپ  زا  هک  تیصاخ  نآ 

داب ریز  وچ  تمصخ  �هلان  خرچ  میاد ز  **** دننز لثم  هلان  هب  ریز  ناکریز ز  ات 

داب ریرز  نوچ  وت  نمشد  يور  جنر  زا  **** تسدش مقب  نوچ  وت  دساح  کشا  کشر  زا 

داب ریفن  اب  یکی  هنامز  ترفن  زو  **** رارق یب  داب  یکی  رهپس  شبنج  زا 

داب ریت  وچ  یناور  یتسار و  هب  میاد  **** وت راک  لابقا و  �هناشن  رب  وت  ریت 

داب ریت  مرج  کلف  نامک  رد  وچ  میاد  **** مصخ ناج  وت  نامک  ریت و  درک  دای  زو 

داب زورون  همه  تزور  اورسخ  هرامش 48 : هدیصق 

داب زور  ترمع  ياهبش  برط  زو  **** داب زورون  همه  تزور  اورسخ 

داب زورفا  نامسآ  باتفآ  **** ترس رب  یهاش  زوریپ  رسفا 

داب زوریپ  اهراک  رب  تتمه  **** نوگزوریف دبنگ  ياضق  نوچ 

داب زوک  یلاله  لاکشا  وچمه  **** باتفآ يور  تشپ و  تردق  شیپ 

داب زومآ  تسد  يوهآ  نوچ  هرخس  **** تتیار ریش  شیپ  نودرگ  ریش 

داب زودلد  لسگ  نشوج  لجا  نوچ  **** دور تنومیم  تسش  زک  یکلیب 

داب زوس  ناطیش  خرچ  باهش  نوچ  **** دهج تنار  کی  لعن  زک  یشتآ 

داب زوی  ياهساک  ناهاش  ماج  **** راکش تقو  ارت  نانابزوی 
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داب زوگ  رارق  دبنگ  رب  وچمه  **** رارق نادرگ  دبنگ  رد  ار  مصخ 

داب زورون  بش  زور و  تراگزور  **** دنا هدنیآ  ناهج  زور  بش و  ات 

داب مرخ  وت  رب  دیع  ابحاص  هرامش 49 : هدیصق 

داب ملسم  ارت  یتیگ  لک  **** داب مرخ  وت  رب  دیع  ابحاص 

داب مکحم  لدع  داینب  وت  هب  **** دش ناریو  ملظ  دابآ  وت  زا 

داب مدقم  ردق  اضق و  رب  **** باوج لاؤس و  رب  وچ  تمزع  مزح و 

داب می  لحاس  هب  ممیت  نوچ  **** وت هگرد  هب  زج  خرچ  تمدخ 

داب مظعم  هم  لاس و  نینچمه  **** تمان زا  تفای  میظعت  هبطخ 

داب من  ار  زاین  لاس  کشخ  **** تاخس ربا  باب  حتف  زا  میاد 

داب مج  متاخ  وت  راسی  رد  **** فصآ �هماخ  وت  نیمی  رد 

داب متاخ  نیگن  ریز  همه  **** تنیمز تفه  کلم  تفگ  متساوخ 

داب مه  نم  مان  هعقر  نآ  ردنا  **** شنیگن وچ  منم  رگ  تفگ  نامسآ 

داب مهدا  راگزور  بهشا  **** دور هتفهن  را  تمزح  بکوم 

داب میرم  نیتسآ  مد  نوچ  **** رفظ غامد  رد  وت  شیج  درگ 

داب مراط  حطس  كالفا  فقس  **** ارت ردق  يارس  يدنلب  زا 

داب مهدا  راگزور  بهشا  **** تهاوخدب مشچ  هب  يدنژن  زو 

داب ملعم  گس  نودرگ  ریش  **** دشک هدالق  نوچ  تنابگس  تسد 

داب مراط  هتسکش  تمایق  ات  **** دوبن وت  هاگراب  رگا  خرچ 

داب متام  هرهز  روس  دبا  ات  **** دنکن رگ  تیرگاینخ  هرهز 

داب مکبا  نسوس  ياهنابز  نوچ  **** وت �هماخ  نابز  شیپ  هنتف 
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داب مجعم  فورح  هارهاش  **** نانس نابز  ات  وت  رکش  هب  سپ 

داب منهج  �هناخناهن  نوچ  **** صالخ لاوز  اب  وت  مصخ  سبح 

زک یخر  رب 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 336 

http://www.ghaemiyeh.com


داب مهرد  فلز  وچ  شراک  همه  **** تسنایصع لاخ  وت 

داب مد  يوسیع  وت  نامجرت  **** تستسد يوسوم  وت  نامرهق 

داب مظعا  رهپس  راد  هیاس  **** تیلاع تمه  نومیم  رتچ 

داب ملاع  مظن  تاعارم  رد  **** دوعس نارق  نوچ  وت  یعس  همه 

داب مدآ  لسن  تامهم  رد  **** قح تیانع  نوچ  وت  نوع  همه 

داب مرکم  هم  لاس و  نینچمه  **** وت رفاو  تامرکم  زا  هدنب 

داب مغدم  هنامز  دعس  سحن و  **** لاس همه  وت  ياضر  تفالخ و  رد 

داب مض  قح  تاهیار  همه  اب  **** رود لطاب  تاهلعف  همه  زا 

داب متسر  شخر  عون  زا  بکرم  **** یسوم زجعم  سنج  زا  تحمر 

داب ماوت  تودع  مشچ  ود  رد  **** مادام وت  دنمس  مس  درگ 

داب مخ  رپ  هشفنب  نوچ  شتماق  **** دنکن وت  ياعد  را  ورس  تسد 

داب مس  وا  نایم  رد  رکشین  **** ددنب تتمدخ  هب  زج  نایم  رو 

داب مک  تنمشد  شیب و  تتلود  **** دیآ رامش  رد  شیب  مک و  ات 

داب ملعم  وت  زا  رب  رد  شسلطا  **** تشگ يرد  وت  زا  رس  رب  شبصق 

داب مب  اب  ریز  هک  نانوچ  تسار  **** زاوآ مه  هنامز  اب  تتدم 

داب مغ  یب  تسنت  رد  یمد  ات  **** داش وت  هب  لد  رازه  دص  زا  تلد 

داب مرخ  تسا  هدنز  ناج  هب  ات  **** يدف تناج  رازهدص  يا  تناج 

داب مغدم  وت  شبنج  رد  همه  **** کلم ندیمرآ  حتف و  شبنج 

داب مه  رب  تسد  جنر  مغ و  زا  **** دنام لگرد  ياپ  وچ  ار  تدساح 

داب مرخ  دیع  وچمه  وت  زور  **** درک نشور  زور  وچ  بش  وت  لدع 
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داب نوتاخ  ياقب  تدایز  لاس  رازه  هرامش 50 : هدیصق 

داب نویامه  ورب  هزور  كرابم  هم  **** داب نوتاخ  ياقب  تدایز  لاس  رازه 

داب نوزوم  قلخ  لاغشا  تلود و  روما  **** شفاصنا لدع و  نازیم  هب  لاس  رازه 

داب نورقم  ود  ره  شناج  اب  تمصع  زع و  هک  **** نید تمصع  لالج  زع و  تعفر و  ناهج 

داب نودرگ  دوعس  فاوط  لاس  رازه  **** دتف هک  نارق  ره  هب  شلامک  نامسآ  رب 

نوراق وچ  نیمز  ردنا  شنمشد  رازه  **** دهن هک  مدق  ره  هب  شلالج  ناتسآ  رب 
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داب

داب نوگلگ  خرچ  غیت  وا  نمشد  نوخ  ز  **** تسنوگلگ سمش  يور  وا  ترکف  مرش  ز 

داب نوریب  دوجو  زا  دوجو  راظتنا  رد  **** دوبن وا  ماک  هب  نودرگ  فرصت  رگا 

داب نوخ  فدص  لد  رد  رهگ  رد و  ياج  هب  **** دوبن وا  تسد  هب  ایرد  رخافت  رگو 

داب نوناق  شومه  دشابن  دیزم  ورب  **** نوناق ار  قزر  هیجوت  وت  ياخس  ایا 

داب نوحیج  هدید  بآ  زا  ایرد  رانک  **** ترهگ رپ  عبط  يایرد  تعسو  کشر  ز 

داب نوتفم  هشیمه  تسدوسح  تخب  وچ  ورب  **** باوخ �هنتف  هنتف  تسه  رو  وت  راگزور  هب 

داب نوجعم  داب و  هراب  ناشوت  نما  ساپ و  ز  **** دنا هثداح  مهو و  رامیب  وچ  هلمج  هنامز 

داب نونکم  رد  جرد  رپ  وت  ياهمسر  ز  **** وت تلود  دهع  خیراوت  ياهدیرج 

داب نونکا  داب و  وت  لوبق  راظتنا  رد  **** تسه تراگزور  لابقا  هب  هک  یینمت 

داب نومضم  خرچ  جوا  رد  وت  ردق  ياپ  هب  **** نیمضت اخس  رهوگ  رد  وت  تسد  هب  ایا 

داب نوکسم  عبر  وچ  تلدع  ترامع  سب  ز  **** نیمز طاسب  رب  تسیرورض  هک  يا  هبارخ 

داب نویفا  بآ  وچ  شباعل  هدنب  قاذم  **** تسرت هشیمه  وت  رکش  رکش  زا  هنرگا 

داب نوخیبش  ار  خرچ  هثداح  هاپس  **** اضق نیمک  زا  بشره  رب ، وت  نانمشد  هب 

داب نودرگ  ریش  رف  فرش و  تیصاخ  هب  **** ار ناویا  شرف  ریش  رد  وت  هاگراب  هب 

داب نومیم  راگزور  تک  وت  هاج  دوج و  ز  **** تشگ نومیم  راگزور  مرد  وت  تمدخ  هب 

داب نوچ  نآ  هک  مترکف  دسرن  یمه  نادب  **** دهاوخ یمه  وت  شیع  ملد  هک  یمرخ  ز 

داب نوزفا  تهاج  داب و  مک  وت  هاج  دوسح  **** تسینوزفا یمک و  رد  ناهج  هب  ات  هشیمه 

داب نویامه  تون  لاس  اناگیادخ  هرامش 51 : هدیصق 

داب نومیم  دیع  زور  نوچ  وت  زور  هشیمه  **** داب نویامه  تون  لاس  اناگیادخ 
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داب نودرگ  دوعس  فاوط  رود  رازه  **** تسکلف �هبعک  هک  تدعس  علاط  درگ  هب 

وت رب  هنامز  **** تسنوتفم لدع  نما و  رب  وت  يار  هکنانچ 
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داب نوتفم  وت  تلود  رب  و 

داب نوکسم  داب و  رومعم  وت  هب  مه  هشیمه  **** تفای وت  لدع  يار و  هب  نیکست  ترامع و  ناهج 

داب نون  ناورسخ  دق  فلا  قرو  نآ  رد  **** فورح قرو ز  دوش  رپ  ارت  هاگراب  وچ 

داب نوریب  وشن  ناکما  کشخ ز  خاش  وچ  **** دنربن تتلود  غاب  زک  یتخب  لاهن 

داب نوماه  بارخ و  ثداوح  بسا  لعن  ز  **** دنهنن تتمدخ  رهب  زک  یکلم  ساسا 

داب نوخ  فدص  لد  رد  رهگ  رد و  ياج  هب  **** ایرد دنز  تلد  زا  اخس  فال  هن  رگا 

داب نود  شکراب  نودرگ  رارطضا و  هب  **** نودرگ دهن  سپ  زاب  ییوت  دارم  زا  رو 

داب نوراق  نیرق  نداعم  زاس  هوجو  **** خرچ ددنبب  رگ  هکس  نهد  وت  مان  ز 

داب نورقم  روص  ریبکت  هب  هعمج  مالس  **** رهد دیوشب  رگ  هبطخ  قرو  وت  رکذ  ز 

داب نوجعم  داب و  خوبطم  وت  مصخ  نوخ  ز  **** ار ترصن  جازملا  ؤس  هکرعم  زور  هب 

داب نوناق  وت  فک  ار  کلف  ناررحم  **** دنکش اهقزر  هیجوت  رتفد  وچ  ردق 

داب نوحیج  تارف و  یباکت  هنیمک  وزا  **** دزیگنارب رفظ  لیس  وت  رتچ  ربا  وچ 

داب نوخیبش  اضق  نیمک  نامز ز  نامز  **** ار هثداح  جوم  وت  جوف  تسین ز  هکنآ  رب 

داب نوگلگ  تخب  يور  ارت  زجع  هچنآ  زا  **** دنک درز  هنتف  نودرگ ز  خر  اضق  رگا 

داب نویامه  بش  زور و  ارت  كاب  هچ  نآ  زا  **** درب رید  زور  هب  ترکف  بش  ردق  رگو 

داب نوزفا  تکلم  داب و  مک  وت  کلم  يودع  **** تسینوزفا یمک و  رد  ناهج  هب  ات  هشیمه 

داب نونمم  ریغ  رجا  نآ  ترجا و  رازه  **** ینک دصق  هک  یتعاط  ره  هب  راگدرک  ز 

داب نوگرگد  یتمدخ  ره  تمدخ و  رازه  **** یهن يور  هک  یتمعن  ره  هب  راگزور  ز 

داب نوچ  تتلود  هک  نتفگ  منادن  یمه  **** ولع ولغ و  تیاغ  زا  اناگیادخ 

شناهد رد  هک  **** دوب دهاوخ  باجتسم  رگم  هدنب  ياعد 
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داب نونکم  رد  وچمه  نخس 

داب نونکا  مه  تعاس و  نیمه  نامز و  نیمه  **** دیوگ یم  رهپس  مدره  هک  لیلد  نادب 

داب نویامه  تشبنج  ابحاص  هرامش 52 : هدیصق 

داب نومیم  وت  رب  زورون  دیع و  **** داب نویامه  تشبنج  ابحاص 

داب نودرگ  ياهلکش  �هدبز  **** تدوعسم رایتخا  علاط 

داب نورقم  تنانع  باکر و  اب  **** نامز نیمز و  تعرس  تلوص و 

داب نوتفم  نما  باوخ  رب  هنتف  **** وت تیار  لظ  يایاوز  رد 

داب نوجعم  تاهریبدت  فطل  **** ار تلود  جازملا  ؤس  عفد 

داب نوتیز  نیت و  نینیس و  روط  **** فرش تلزنم ز  كاشاخ  كاخ و 

داب نوکسم  عبر  ناکس  نصح  **** وت بکوم  رابغ  مکارت  زا 

داب نوحیج  جوم  وچ  تجوف  جوم  **** ار ثداوح  �هطوغ  یپ  زو 

داب نوماه  هوک و  کمس و  ددم  **** تسددم لصتم  هک  تشیج  درگ 

داب نوخیبش  رد  رب  لصتم  **** تسبقع لصفنم  هک  تمصخ  زور 

داب نوریب  وشن  تاعارم  زا  **** دیاز تتعاط  غاد  یب  هک  نت 

داب نوراق  راوخ  ثاریم  مسق  **** دیور تنزاخ  رهم  یب  هک  رز 

داب نوخ  فدص  لد  رد  شرهوگ  **** ایرد دنز  تلد  زا  فال  هنرگ 

داب نود  شکراب  نودرگ  وچمه  **** نودرگ دور  وت  رما  رب  هنرو 

داب نون  شتماقتسا  فلا  **** دنکن وت  ياعد  را  ورس  تسد 

داب نویفا  بآ  شبآ  رکشین  **** ددنب تتمدخ  هب  زج  رمک  رو 

داب نوناق  وت  فک  ار  نامسآ  **** نایمدآ قزر  هیجوت  تقو 
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داب نوزوم  هنامز  دقع  لح و  **** تلدع يوزارت  زا  ناوداج 

داب نوگلگ  دیب  ریشمش  هب  ات  **** تودع نوخ  هب  اضق  فاصم  رد 

داب نونکا  شماقتنا  رد  رهد  **** تسیمصخ ترگ  مدع  نیمک  رد 

داب نوزفا  رب  تنمشد  یمک  **** تسینوزفا یمک و  ات  ناهج  رد 

داب نوزخم  هشیمه  ترمع  زع و  **** دبا راد  هنیزخ  نامض  هب 

داب نونمم  ریغ  تیدایا  زا  **** هدنب حلاص  لامعا  رجا 

داب نونکم  رد  مشچ  رد  كاخ  **** شنخس بآ  شیپ  وت  لوبق  زو 

داب نوسکا  دزم  ياپ  شبصق  **** یفیرشت هب  دوش  فرشم  رو 

داب نوچ  تنمشد  هک  میوگب  ات  **** هد تزاجا  ار  هدنب  ابحاص 

داب نوک  رد  ریک  شیر و  رد  زیت  **** نخان رد  کلک  مشچ و  رد  راخ 

داب وت  ماک  هب  تکلمم  اکلم  هرامش 53 : هدیصق 

داب وت  مان  هب  وت  مان  مه  کلم  **** داب وت  ماک  هب  تکلمم  اکلم 

مالغ نارتخا  �هجاوخ  **** تشگ وت  نیمز  نامسآ  تحاس 
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داب وت 

داب وت  ماشتحا  تمشح ز  همه  **** تسا مشتحم  وت  تمشح  زا  تمشح 

داب وت  ماوق  زا  توق  ار  همه  **** لوا زج  تاذ  هب  مئاق  هچره 

داب وت  ماب  فرط  رصق و  فرش  **** کلم تلم و  باتفآ  قرشم 

داب وت  ماج  داب و  وت  لقن  ناوخ  **** لاله ردب و  وت  ندروخ  یم  زور 

داب وت  ماتس  رب  فرط  نوچ  هفرط  **** تسار وت  ياوه  رد  ریت  نوچ  ریت 

داب وت  ماگل  ندییاخ  هشیپ  **** ار بش  مهدا  زور و  بهشا 

داب وت  مامتها  تسد  �هرخس  **** دیاشگنب اضق  ناک  یهرگ 

داب وت  ماقتنا  ریت  �هقرخ  **** دیاسرفن ردق  ناک  یهرز 

داب وت  مالک  رتفد و  رد  همه  **** تسیرس لزا  �هتخت  رد  هچره 

داب وت  ماسح  �هضبق  رد  همه  **** تسیرهق لجا  �هبرح  رد  هچره 

داب وت  ماد  راکش  نودرگ  ریش  **** نورب رهد  ماد  اقنع ز  وچ  يا 

داب وت  ماک  ریز  هب  ناویک  جوا  **** يرب مصخ  ماکز  ناویک  وچ  يو 

داب وت  ماهس  رد  ریدقت  لصن  **** دنک ددرگن  ات  هکنآ  یپ  زا 

داب وت  ماین  رد  خیرم  غیت  **** گنز دریگن  ات  هکنآ  یپ  زو 

داب وت  مایپ  رب  كالفا  شوگ  **** تست تراشا  رب  مایا  مشچ 

داب وت  ماقم  وت  ردق  �هورذ  **** ماقم تسین  میقم  رگ  ناهج  رد 

داب وت  ماطح  وت  لضف  تمعن  **** تسین یقاب  هنامز  ماطح  رو 

داب وت  ماش  وچ  وت  هاوخدب  حبص  **** دوب ماش  حبص  ماجرف  هک  ات 

داب وت  ماخ  راگزور  �هتخپ  **** تابث راقو و  زا  يراک  همه  رد 
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داب وت  نیشنمه  تخب  اورسخ  هرامش 54 : هدیصق 

داب وت  نیرق  نارق  رد  يرتشم  **** داب وت  نیشنمه  تخب  اورسخ 

داب وت  نیمز  نامسآ  �هصرع  **** تشگ وت  مالغ  نارتخا  �هجاوخ 

داب وت  نیمی  وت و  راسی  رد  **** ردق اضق و  رجنخ  متاخ و 

داب وت  نیگن  وت و  غیت  تخت و  **** دیشروخ هرجم و  نامسآ و 

داب وت  نیب  شیپ  مزح  شرظان  **** دنز تاثداح  گنر  اضق  نوچ 

داب وت  نیقی  �هحفص  شرتفد  **** دنک تانیاک  شقن  ردق  نوچ 

وت نیتسآ  تسد و  �هرخس  **** دنکن لح  میلک  ناک  یلکشم 
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داب

داب وت  نیهر  نآ  لیصحت  هار  **** دربن یپ  حیسم  ناک  يزجعم 

داب وت  نیبج  یتجح  نیرترب  **** دزیا تیؤر  نیهارب  رد 

داب وت  نیزر  شک  تیار  يار  **** روما ياشگ  هرگ  عیاقو  رد 

داب وت  نیصح  �هشیدنا  نصح  **** ناهج هاگزیرگ  ثداوح  رد 

داب وت  نیک  رهم و  فوقوم  ود  ره  **** کلف ناربدم  سحن  دعس و 

داب وت  نیه  ناه و  قفو  رب  هلمج  **** داسف نوک و  فاصم  رد  ار  خرچ 

داب وت  نیتم  توق  زا  میاد  **** نید تماقتسا  کلم و  قنور 

داب وت  نیمک  وت و  نامک  زا  **** رفظ لیس  حتف و  ناراب  ربا 

داب وت  نیز  ریز  راو  یتبون  **** هتسویپ رهپس  گنخ  زبس 

داب وت  نیما  نزاخ و  بیان  **** تساهناک نزاخ  هک  یباتفآ 

داب وت  نیرفآ  قلخ  نخس  **** دیوگ نخس  نیرفآ  زا  سک  ات 

داب وت  نینس  وت و  روهش  زا  **** يدبا تیاهن  یب  ددم 

داب وت  نیعم  رصان و  ظفاح و  **** لج زع و  يادخ  یتقو  همه 

داب هتسجخ  تدیع  تلود  نید و  دیع  يا  هرامش 55 : هدیصق 

داب هتسر  مایا  ثداوح  زا  تمایا  **** داب هتسجخ  تدیع  تلود  نید و  دیع  يا 

داب هتسد  هتسد  وت  سلجم  راظتنا  رد  **** تسین شیگدرمژپ  هک  خرچ  غاب  رازلگ 

داب هتسر  هتسر  ناهج  مهن ز  �هراب  ات  **** وت ناکم  زا  کلم  عماج  رصم  رازاب 

داب هتسج  زاب  دنز  هک  يا  هناشن  ره  رب  **** اضق ردق  ریت  وت  مزع  تسش  الا ز 

داب هتسد  هنتف  ربت  رد  شاهخاش  زا  **** وت غاب  هب  زج  دوب  نما  خیب  وشن  رگ 
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داب هتسش  نوک  قرو  لک  داسف  باز  **** وت يوج  هب  زج  دور  کلم  يوربآ  رو 

داب هتسج  وت  ياضر  تسخن  دوب  رگ  سپ  **** ضوخ دابم  ار  کلف  وت  یب  راک  چیه  رد 

داب هتسم  يدج  رگج  ار  خرچ  نیرسن  **** دروخ رگج  رگ  ارت  ناقفاوم  ناویک 

داب هتسر  هشوخ  کلف  رازغرم  هرابکی  **** دنک مک  وت  ياوه  يوج ز  يرتشم  رو 

داب هتسسگ  نشوج  رجنخ و  هدروخ  راگنز  **** تسین هنشت  وت  دوسح  نوخ  هب  رگا  خیرم 

شلامج درگ  فوسک  درگ  **** باتفآ تهاوخدب  نزو  رب  دوش  رد  رو 
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داب هتسشن 

داب هتسکش  طبرب  هدیرد و  فد  دیواج  **** دنک يرگاینخ  وت  مزب  هب  زج  هرهز  رو 

داب هتسبب  شتسد  هداشگ و  ورف  شلغش  **** ریت وت  �هناورپ  هب  هن  دهد  يا  همان  رو 

داب هتسخ  هرهچ  دبا  قاحم  نخان  زا  **** تبکرم لعن  دبو  هکنآ  دهاوخن  را  هام 

داب هتسرگنن  اضر  نیع  هب  زج  ریدقت  **** نآ ياضتقا  درک  وت  يار  هچنآره  ردناو 

داب هتسجخ  يدیع  وچ  وت  رب  دادماب  ره  **** دیعب ناهج  ردنا  دوب  تینهت  مسر  ات 

داب هتسپ  وچمه  ناهد  هدنامزاب  هلان  زو  **** هدژآ وت  دوسح  مشچ  راو  ماداب 

داتفوا رد  ناصقن  هب  هزور  هام  هک  نونکا  هرامش 56 : هدیصق 

داتفوا رد  رب  لد  �هرجح  باجح  زا  هآ  **** داتفوا رد  ناصقن  هب  هزور  هام  هک  نونکا 

داتفوا ردنا  ناهج  هب  وا  بیهن  کنیا  **** داد لاصو  مایپ  هزور  هام  نارجه 

داتفوا رب  ملاع  هبوت ز  مسر  هک  يدید  **** ار سفن  عبط  رگد  زور  دنچ  هب  دیوگ 

داتفوا رغاس  برط  درمیاپ  تسد  زا  **** رایتخا هب  فحصم  برقت  زا  هک  دش  نآ 

داتفوا رپ  مه  للخ و  زا  تخیر  لاب  مه  **** دوب هبوت  قوش  زا  رپ  لاب و  هک  ار  غرم  نآ 

داتفوا رس  رد  ارم  هداب  ماج و  يادوس  **** تسر داهن  رد  ارم  وهل  رورس و  قشع و 

داتفوا ربلد  خر  ود  رب  مشچ  ود  ار  وا  **** تسشب لد  هرابکی  هب  نوک  ود  زا  هک  سک  نآ 

داتفوا روخ  رد  وا  رهطم  تنیط  اب  **** دجم هک  نید  دجم  نامز  نیمز و  �هدنامرف 

داتفوا رتشوخ  وا  تدابع  اهراک  زا  **** ار صخش  هک  نیطالس  كولم و  اجلم  نآ 

داتفوا رت  کشخ و  هنامز ز  رد  هک  یتیص  **** دش هاوگ  شهاج  کلامم  تعسو  رب 

داتفوا رتخا  کلف و  رب  هزرل  میب  زا  **** دومن رفس  يولع  زکرم  وا ز  نیک  نوچ 

داتفوا رواخ  ردو  دش  رپس  رپس  شریت  **** دیشک نامک  نوچ  وا  تسایس  رتخاب  رد 
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داتفوا رجنخ  �هنیآ  رد  وت  رهق  زا  **** کلم يودع  ناج  تروص  هک  یبحاص  يا 

�هقرغ یلد و  ایرد 
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داتفوا ربعم  رب  وت  دوج  دامتعا  زا  **** یتسین يایرد 

داتفوا رسفا  �هلباقم  رد  راسفا  **** کلم داد  رب و  ناهج  درک  هضرع  هک  ییاج 

داتفوا ربنچ  رد  وت  رازراک  شتآ ز  **** ار خرچ  دای  زا  دش  مشخ  فنع و  هک  يزور 

داتفوا رتسب  رب  وچ  وت  تبیه  رامیب  **** دش بیبط  وراد  نداد  يارب  زا  گرم 

داتفوا رز  رب  رز  وت  ناریا  شیپ ز  رد  **** دوز درک  زاورپ  وت  دوج  هک  یعضوم  رد 

داتفوا رهوگ  رب  همه  رظن  وت  ظفل  زا  **** ار دوقع  هراظن  هب  اهشوگ  جرد  رد 

داتفوا رگنل  اقب  تایح و  یتشک  زا  **** دز جوم  هک  اجنآ  وت  ماقتنا  يایرد 

داتفوا رتفد  رب  وت  حیدم  زا  هک  یفرح  **** درک باتفآ  خر  هام و  نیبج  دصق 

داتفوا رفغم  عزف  هب  رس  رازه  دص  زا  **** دربن تبون  رد  وت  کلک  ریرص  کی  زا 

داتفوا رفولین  قدارس  رب  دیشروخ  **** دید کلم  يور  اضر  مشچ  هب  وت  لابقا 

داتفوا ربیخ  رد  هلزلز  هن  یضترم  زا  **** بارطضا دنکفارد  رکف  هب  وت  ماغیپ 

داتفوا ردام  مکش  رد  وت  تمدخ  رب  **** وا رهم  دوب  نیقی  هکنآ  مدآ  لسن  زا 

داتفوا رگید  تیصاخ  هب  يا  هویم  ره  **** وا خیب  تسا  یبوط  هک  وت  تمدخ  خاش  زا 

داتفوا روشک  نیدب  وت  تمدخ  قشع  زا  **** نارگید وچ  هدنب  هک  تسین  لاحم  قحلا 

داتفوا رکش  رد  هعقاو  تسد  هب  يرهز  **** تساهرعش زیررکش  اهرکش ز  هک  ار  وا 

داتفوا رشحم  عزف  رد  گرم  هدیدان  **** دندمآ رضاح  شرد  هب  رشح  یترضح  زا 

داتفوا رجعم  هم  �هلیقع  زا  شراتسد  **** دوزف ربخ  یب  ره  ضرعت  زا  شرامیت 

داتفوا رخ  هنوگچ  بالخ  رد  هک  رگنب  **** ربص دیسر  هنوگچ  باذع  رد  هک  ونشب 

داتفوا رکنم  سب  هک  يادخ  یمه  دناد  **** وا راک  هطخ  نیا  رد  لقع  نارکنم  اب 

داتفوا رفاک  لدگنس  ود  نیا  روج  زا  **** یبش ره  راطفا  هب  شاذغ  رد  روفاک 
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هب نخس  ار  وا  **** دیشک نآ  نیا و  يرواد  راب  هک  سب  زا 
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داتفوا رواد  نیا  ترضح 

داتفوا رض  عفن و  لباق  دوجو  شقن  **** اضق �هماخ  زا  هک  لقع  تسا  هگآ  ات 

داتفوا رذآ  رد  وت  يودع  وزا  هچرگ  **** رهپس وت  مرزآ  بلاط  هشیمه  اداب 

درف ناهاش  همه  یهاش ز  هب  يا  هرامش 57 : هدیصق 

دربن خیرم  تعلط و  يرتشم  **** درف ناهاش  همه  یهاش ز  هب  يا 

درم مدرم و  ار  هکرعم  سلجم و  **** باوخ هب  هدیدان  وت  لثم  نامسآ 

درتسگ ناس  نآ  زا  هیاس  تتمه  **** شیب وت  هاج  ناهج  يا ز  ناهج  رب 

درو دیاز  یمه  راخ  یب  همه  **** خاش ردام  نونک  هیاس  نآ  رد  هک 

درزگ تسین  وا  زک  وت  ياوه  اب  **** تسام �هزادنا  هب  هن  ناک  تهر  اب 

درس خزود  زا  نتساخ  ناوت  رب  **** کشخ ایرد  زا  ندمآ  ناوت  رب 

درز ددرگ  رز  وچ  يور  ار  لعل  **** درگن نداعم  يوس  را  تساب 

درب هر  زک  دوب  هتفگ  ار  خرچ  **** نوزف راب  دص  وت  مکح  عرسم 

درف یتشگ  اجک  موم  نیبگناز  **** يدوب تنیگن  قشع  زا  هنرگ 

درون داب  کلف  ردنا  نماد  **** ترد كاخ  دشک  هک  ییاج  هب  يا 

درد یلاو  ارم  صخش  روشک  **** بارخ درک  یم  هک  دوب  یتدم 

درن �هرهم  نوچ  هدش  وش  نورب  یب  **** زجع ردشش  رد  هدز  تنحم  نم 

درزآ یم  ارم  روز  یب  نت  **** ناج ندرب  رد  هک  زور  یکی  ات 

دربادرب مرد  دمآرد ز  نوچ  **** دیسرب یلاع  ترضح  دراو 

درگ هب  شیدیسرن  مه  وت  هک  **** تخیرگب ناس  نآ  زا  هدیلاگسان 

دروخب هدنب  نوچ  هک  داد  یتبرش  **** وت رورپ  ناج  شسرپ  ار  هدنب 
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دروآ زاب  ار  هدش  تراغ  هب  ناو  **** یلاح ار  شنت  داد  ون  ناج 

درک دهاوخ  ناج  ودب  یناگدنز  **** وت تمدخ  فنک  رد  نیا  زا  سپ 

درگ یبالود  دبنگ  �هرک  **** ددرگ یم  نیمز  درگ  رب  هک  ات 

درگب قافآ  همه  ردنکس  وچ  **** یشخب تکلم  يراد و  ناهج  رد 

دروجال رهپس  رادومن  يا  هرامش 58 : هدیصق 

درس مرگ و  زا  رهپس  نوچ  نمیا  هتشگ  **** دروجال رهپس  رادومن  يا 

درد هب  تنحص  تریغ  زا  تشهب  مه  **** لجخ تفقس  تعفر  زا  رهپس  مه 

درز وت  خینرز  گنر  نوچ  نآ  يور  **** خرس وت  فرگنش  بآ  نوچ  نیا  کشا 

دروجال گنس  نبغ  زا  کشرس  رد  **** هدش لح  تدروجال  نوچ  نامسآ 

درون یتیگ  دبنگ  نیا  ات  وت  زا  **** قرف تسا و  نیبام  هچ  هنرو  ینکاس 

شحو و **** کلم نوچ  ناز  تیصاخ  رد  یتنج 
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دروخ باوخ و  زا  دنغراف  تریط 

درن خاش و  زا  مامت  گرب  اب  هلمج  **** امن یعس  یب  وت  ياه  ینتسر 

درو درو  رد  يدشاب  میاد  هنرو  **** قطن دادعتسا  تسین  ار  تلبلب 

دربن رد  توادع  یب  تگرگ  لیپ و  **** باتش رد  كرحت  یب  تکبک  زاب و 

درط سکع و  قیرط  زا  بیکرت  هدرک  **** تادص ار  برطم  گنهآ  هدرپ و 

درک وت  نوچ  ینامساک  یباتفآ  **** تسبحاص تباتفآ  ینامسآ و 

درگم دیوگ  وا  رما  ذافن  رگ  **** دوش نکاس  نامساک  یباتفآ 

درگ تستفرذپن  شهاج  نماد  **** تاثداح فوسک  زک  یباتفآ 

درب هار  زک  ار  هام  باتفآ و  **** هاج جارعم  بش  رد  شیار  هتفگ 

دروخ شیپ  زا  ار  زآ  رم  یلتمم  **** قزر قالطا  رد  هدرک  شدار  تسد 

درمیاپ دشاب  تسد  نآ  ارکره  **** درب مه  یبقع  هب  يزور  لضاف 

درف رون  زا  باتفآ  ددرگن  ات  **** رود رود  را  نامسآ  دشابن  ات 

درزگان شدوجو  لک  ماظن  رد  **** باتفآ نامسآ و  نوچمه  داب 

درگ زیت  نامسآ  ریبدت  هاگ  **** وا ریبدت  زکرم  درگ  هتشگ 

درن تسشقن و  نیا  خیرات  حرف  ات  **** ماک هب  ششقن  حرف  درن  رد  هدوب 

دشاب رادم  ار  ناهج  کلم  ات  هرامش 59 : هدیصق 

دشاب رایرهش  نآ  هدنامرف  **** دشاب رادم  ار  ناهج  کلم  ات 

دشاب راکش  ناطلس  هکرعم  رد  **** شرتچ ریش  هک  نیطالس  ناطلس 

دشاب رایع  نودرگ  هبترم  رد  **** شتخت هک  ناشنورسخ  ورسخ  نآ 

دشاب راع  دیشروخ  شبات  زا  **** ار وا  جات  هک  نادزی  �هیاس  نآ 
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دشاب راظتنا  عزف  رد  رز  **** شمان قشع  ناک ز  رد  هک  هاش  نآ 

دشاب راختفا  برط  رد  نید  **** دیآرب وا  دیمحت  وچ  هبطخ  زو 

دشاب راد  مع  رسپ  هک  اشاح  **** دزارف وا  نامرف  هن  هک  یتخت 

دشاب راوهاش  نآ  رهوگ  یک  **** دتسرف وا  ماعنا  هن  هک  یجات 

دشاب رامخلاوذ  �همجمج  را  **** يراک دومن  شداهج  غیت  اب 

دشاب راذع  ازوج  ضراع  رب  **** وا بکوم  تخیگنارب  هک  يدرگ 

دشاب راوشوگ  کلف  شوگ  رد  **** وا بکرم  دنکفیب  هک  یلعن 

دشاب راحب  لابج و  نونکم  **** ار شسلجم  شارف  هفرجم  رد 

دشاب راوگشوخ  فدص  ماک  رد  **** يراهبون ربا  قرع  يرآ 

دیشروخ �هدید  رد  **** يرآ شخرچ  رازاب  هب  وچ  نکیل 
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دشاب راوخ 

دشاب راعش  نتفگ  هعقاو  نیا  **** ار نارعاش  هکنآ  یپ  اهاش ز 

دشاب راچ  هس  یتیب  همه  دوخ  رگ  **** میوگ قارع  ثیدح  هک  متفگ 

دشاب رادبآ  منخس  ات  ناز  **** مداد ماظن  یناعم  کلس  نوچ 

دشاب رای  چیه  درخ  هک  ارنآ  **** اتفگ تفگ ، هچ  یهلا  ماهلا 

دشاب راک  هچ  شقارع  رکذ  اب  **** دیوگ حیدم  ار  ام  �هیاس  نوچ 

دشاب رازه  را  قارع  کلم  نوچ  **** دشخب هنایزات  رس  هب  ورسخ 

دشاب راوع  بیع و  دازآ ز  **** شتاذ هک  اشداپ  نآ  �هیاس  يا 

دشاب رابغ  رپ  کلف  يارحص  **** اجیه فص  بیسآ  هک ز  يزور 

دشاب رارق  یب  نیمز  داتوا  **** ناراوس �هلمح  �هلزلز  زو 

دشاب راز  هلال  اوه  فارطا  **** هتشگ باضخ  نانس  كون  زو 

دشاب راخب  یب  نامک  ناراب  **** دچیپ رهپس  رد  ملع  يابکن 

دشاب رازراک  رد  هک  هنتف  سب  **** دبنجب وت  روصنم  تیار  نوچ 

دشاب راهنیز  �هلولو  رپ  **** مجنا ویرغ  زا  رهپس  نادیم 

دشاب رارش  باسح  نیورپ ز  **** تنانس شتآ  دشک  هلعش  نوچ 

دشاب راب  هیاس  نامزهنم  رب  **** ددرگ هدیشک  تحمر  �هیاس  نوچ 

دشاب راهب  ترصن  ملاع  رد  **** ددرگ هتفکش  تغیت  �هلال  نوچ 

دشاب راقفلاوذ  یلع  تسدرد  **** وت رجنخ  هک  ییوگ  وت  تسد  رد 

دشاب رایدنفسا  متسر و  رگ  **** دشوجب نالدرپ  رگجرد  نوخ 

دشاب راذگهر  ارت  مالعاک  **** یتمس رمم  رب  ینز  مشچ  ات 
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دشاب رابیوج  زا  رپ  هک  یتشد  **** ینیب مصخ  نایرش  �همشچ  زا 

دشاب رات  دوپ و  رفظ  حتف و  شک  **** دراد هک  یتوسک  وت  تیار  زج 

دشاب راگدرک  ددم  هک  ارنآ  **** دیاین مک  حتف  رفظ و  قحلا 

دشاب رانک  رد  ناهج  دنزرف  **** ار نامسآ  ریدقت  �هیاد  ات 

دشاب رادیاپ  نانچ  کلم  دوخ  **** اداب رادیاپ  ناهج  وچ  تکلم 

دشاب رانک  یب  دبا  رمع  نوچ  **** شدادتما هک  یماود  هب  یقاب 

دشاب راگدای  ردپ  دج و  زا  **** ار تکلمم  هک  يریزو  هب  نشور 

دشاب راد  ریگ و  نید  تلود و  رد  **** شلدع راک  هک  لداع  بحاص  نآ 

دشاب راب  باجح  ریدقت ز  **** شهاج هاگراب  رد  هک  ردص  نآ 

دشاب راعتسم  وا  رهوگ  زا  **** یکاپ هک  بسنرهاط  رهاط  نآ 

يرهوگ دوبن  رهاط 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 357 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دشاب راگدرورپ  �هدرپ  رد  **** شوشن هک 

دشاب راتساوخ  ناج  هب  کلم  تک  **** ینآ وت  ابحاص  اکلم  اردص 

دشاب راوس  نامیلس  تسد  رب  **** دزاس کلم  راک  نوچ  وت  ریبدت 

دشابرایغ احیسم  شود  رب  **** دنار عرش  مکح  نوچ  وت  نیکمت 

دشاب رانچ  تسد  هب  هک  نانوچ  **** تلدع متس ز  تسد  هب  تسا  داب 

دشاب ران  هتفک  لد  هک  نانوچ  **** تهوکش زا  هنتف  لد  تسنوخ 

دشاب رابدرب  نانچ  وت  سفن  **** دتسرف سک  مرج  یپ  توفع ز 

دشاب رایشوه  نانچ  وت  يار  **** دناد هار  مهو  رس  هب  تمزح 

دشاب راکشآ  زور  وچ  وت  دزن  **** دنیبن نآ  گنر  اضق  هک  يزار 

دشاب راغ  رای  ارت  ردق  ات  **** ناصقن داسف و  دریذپن  نودرگ 

دشاب راد  هدرپ  ارت  رصق  ات  **** دنیبن انف  فوسک  دیشروخ 

دشاب راصح  شخرچ  �هراب  رگ  **** يدرک طبض  مزع  ورد  هک  یکلم 

دشاب راقو  شفاق  هک  نوچ  رگ  **** دبنجب اهنکر  ورب  لاح  رد 

دشاب راید  نآ  يوس  يور  ات  **** تعیفر �هدرپارس  زیلهد 

دشاب راطق  ردناک  هچروم  نوچ  **** ترضح يوس  هب  ینیب  هدش  نابنج 

دشاب رام  روم و  نآ  نکاس  رو  **** ددرگ ریط  شحو و  نآ  ریاس  رگ 

دشاب رابک  راغص و  يدفو ز  **** تهاگراب هب  یتقو  همه  سپ  ناز 

دشاب رازغرم  نیزا  همشچ  ناک  **** ونشم قارع  رد  نخس  هچ  یناد 

دشاب راهدنق  تکلمم  رد  **** تمزع يور  هک  نک  نانچ  ریدقت 

دشاب راوتسا  اضق  رامسم  **** يرآ مربم  تسییاضق  وت  مزع 
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دشاب رازن  حلاصم  يولهپ  **** کلامم رد  وت  مزع  یتشپ  یب 

دشاب رارطضا  �هبیاش  یب  **** تلود روما  زا  ینک  وت  نآ  چره 

دشاب راهم  نودرگ  ینیب  رد  **** دباتب نانع  تدارم  هک  اجناک 

دشاب رازگ  قح  افو  هب  نادزی  **** ددنب دهع  وت  اب  اضق  هک  اجناو 

دشاب راسکاخ  لجا  داب  زا  **** تمصخ هک  رتبوخ  نانچ  دنچره 

دشاب رابود  شرمع  تدم  رگ  **** ندروخ هصغ  رهب  زا  مدیاش  یم 

دشاب راسی  انامه  هن  ارناک  **** معبط نیفد  رد  ناهج  هب  اردص 

دشاب راب  هب  غاب  وچ  هتسویپ  **** ینعم ظفل و  قیفلت  �هویم  زک 

دشاب راگن  دراطع  تسد  رب  **** دریگ تسد  هب  رکفت  کلک  نوچ 

وچمه وت  تلود  رد 
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دشاب راپ  رتناوج ز  لاسره  **** وت تلود 

دشاب راکماک  نینچ  هک  يدرم  **** يرآ مراگزور  نخس  بحاص 

دشاب راوج  رد  نیرب  خرچ  شک  **** یهاگراب كاخ  فنک  ردناک 

دشاب راکفلد  وا  تریغ  زا  **** فصآ ناج  هک  يریزو  حدم  رد 

دشاب راگزور  نخس  بحاص  **** دنار هتخپ  بذع  نخس  يرمع 

دشاب رامش  رد  يدب  یکین و  **** توسک دوبک  رهپس  ریز  ات 

دشاب رابتعا  نادب  هک  نانوچ  **** دیاز رهپس  زک  يدب  کین و  ره 

دشاب رایتخا  ارت  هک  الا  **** سک رب  دابم  شلوزن  ناکما 

دشاب رادم  ار  ناهج  کلم  ات  **** ادابم ناهج  رادم  وت  رب  زج 

دشاب ناک  رحب و  تسد  لد و  رگ  هرامش 60 : هدیصق 

دشاب ناگیادخ  تسد  لد و  **** دشاب ناک  رحب و  تسد  لد و  رگ 

دشاب ناشن  هشداپ  ناهج  رد  **** شا هدنب  نیرتمک  هک  رجنس  هاش 

دشاب ناور  اضق  نوچ  ناهج  رب  **** شنامرف هک  ناهج  هاشداپ 

دشاب ناج  سنا و  يانبا  هکره ز  **** دیاز شتعاط  غاد  اب  هکنآ 

دشاب ناک  رحب و  سانجا  هچره ز  **** دیور شنزاخ  رهم  اب  هکناو 

دشاب ناوختسا  تشم  کی  هچرگ  **** تسریگناهج شرجنخ  �هتسد 

دشاب نامسآ  نوریب  نما  **** دوش مشخ  هب  نیمز  اب  را  شلدع 

دشاب ناهج  نآ  رد  یناگدنز  **** دنکف ناهج  رب  هیاس  را  شرهق 

دشاب ناوختسا  ردنا  زرل  بت  **** وا تسایس  زا  میاد  ار  گرم 

دشاب ناشن  یب  مان و  یب  لخب  **** شناشن مان و  هب  دش  هکس  اجکره 
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دشاب ناهد  رب  تسد  ار  قطن  **** شنایب مان و  هب  دش  هبطخ  اجکره 

دشاب ناوت  یب  بات و  یب  هوک  **** تمزح اب  هک  یتردق  اضق  يا 

دشاب نامجرت  ریسفت و  حتف  **** شفرح رد  هک  یتیآ  تتیار 

دشاب ناد  بیغ  نادرگ و  لاح  **** یسک يادخ  زج  هک  میوگن  یم 

دشاب نایع  ناهج  رد  رثا  ود  **** زور بش و  تتیار  يار و  زا  میوگ 

دشاب ناهن  رد  ریدقت  هک ز  **** ادیپ دنک  اهزار  وت  يار 

دشاب نارک  یب  هشیدنا  وچ  هک  **** ناهنپ دنک  اهنتف  تتیار 

دشاب ناور  تروص  ار  مسج  **** دوش دوجو  �هیام  را  تفطل 

دشاب نابش  تریس  ار  گرگ  **** دنز هنامز  رب  گناب  را  تساب 

دشاب نامض  رد  وت  تسد  هن  هک  **** يرجم ییزور  طخ  دوبن 

راک دوشن 
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دشاب نایم  رد  وت  ياپ  هن  هک  **** ماظن هب  یملاع 

دشاب نایب  رد  هک  ینعم  وچمه  **** یشیپ ناهج  زا  یناهج و  رد 

دشاب نانچ  نینچ  ییوگ  هچره  **** ار شنیرفاک  وت  رب  نیرفآ 

دشاب ناخد  توسکار  درگ  **** نانس ششخرد  زا  هک  اجیه  زور 

دشاب ناج  لادتعا  ار  داب  **** تاهتیار ياهدژا  نت  رد 

دشاب ناتس  ملع  ریش  شیپ  **** بآ رد  ریش  سکع  وچ  نودرگ  ریش 

دشاب نارگ  لجا  باکر  مه  **** ددرگ کبس  لما  نانع  مه 

دشاب نانس  �همشچ  بل  رب  **** دوش هتسکش  لجا  زک  وبس  ره 

دشاب نامک  �هضبق  سپ  زا  **** دوش هداشگ  اضق  زک  نیمک  ره 

دشاب ناشکهک  هار  تخسن  **** یبامیس ياهعرد  رب  کشا 

دشاب نامز  نآ  هک  تمایق  نآ  **** تروصنم باکر  دبنجب  نوچ 

دشاب نامگ  رب  شیتسه  ياپ  **** تست �هلمح  هک  نیقی  دشار  هک  ره 

دشاب ناما  رد  هک  انامه  هن  **** تعاس نآ  رد  نیمالا  حور  حور 

دشاب نانعمه  وت  اب  یمد  هک  **** ترصن زجب  سکچیه  دوبن 

دشاب نارق  تفک  اب  ار  غیت  **** سفن ود  وردنا  هک  یفاصم  ره 

دشاب نابزیم  هتشک  زا  کلف  **** نآ زا  سپ  ار  شحو  ریط و  نارق  دص 

دشاب نآ  يوزرآ  یمه  هک  **** تسلاس هد  وچ  ار  هدنب  اورسخ 

دشاب ناتسآ  نامیقم  زا  **** دوشن را  سلجم  نامیدن  زک 

دشاب نارگ  ناگیار  تهگناو  **** شیسانشب هکنآ  زا  شیپ  شرخب 

دشاب نایز  یندیسوب  تسد  **** عیب کی  نیا  رد  ارت  رگ  دوش  هچ 
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دشاب نابتلق  ماخ  يرعاش  **** وت کلامم  رد  هک  دشاب  هچ  ای 

دشاب نابز  همه  شیوم  يوم  **** لزغو حدم  نایب  ردنا  نکیل 

دشاب ناوج  تلود  نیرد  مه  **** تودع تخب  وچمه  ریپ  دوش  ات 

دشاب ناتسوب  غاب و  رگرز  **** يد نمهب و  هب  نازخ  ياوه  ات 

دشاب نازخ  شیپ  زک  نانچ  هن  **** داب يراهب  ارت  کلم  غاب 

دشاب ناهد  نخس  رمم  ات  **** رت وت  رکذ  هب  نابز  ار  اهبطخ 

دشاب ناشن  ناهج  رد  رز  ات ز  **** زاب وت  مان  هب  ناهد  ار  اهکس 

دشاب ناکم  مزال  نامز  ات  **** ناکم نامز و  مزال  تتدم 

یتیگ هب  ات  **** ناتس کلم  شخب و  کلم  تتمه 
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دشاب ناتس  هد و 

دشاب نادواج  کلم  نینچ  دوخ  **** داب تنادواج  کلم  ناهج  رد 

دشکربرس تتعاط  زا  هکره  هک  يدنوادخ  يا  هرامش 61 : هدیصق 

دشک رس  رب  دبا  ات  نالذخ  طخ  شراگزور  **** دشکربرس تتعاط  زا  هکره  هک  يدنوادخ  يا 

دشک رتسکاخ  داب  ایرد  رهق  زا  نادواج  **** درذگب ایرد  جوم  رب  وت  رعق  مومس  رگ 

دشک رثوک  مزمز و  بآ  خزود  زا  خرچ  ولد  **** دزو خزود  �هلعش  رب  وت  فطل  میسن  رو 

دشکرد ملاع  هب  طخ  ثداوح  ریثات  هنرو  **** دهد یم  تکلک  ياهفرصت  ملاع  قنور 

دشک رض  عفن و  کلس  ردنا  شقاقحتسا  هب  ات  **** تسبجاو ملاع  بیترت  وت  کلک  ریسم  رب 

دشک رتفد  رب  فرح  کی  ردق  ناوید  هب  وک  **** نیمز يور  همه  رد  يراب  تسیک  نودرگ  ریت 

دشک رجنخ  هش  غاب  ردناک  تسیک  يراب  دیب  **** تساور ناکیپ  دنک  نبلگ  هش  ریت  رهب  رگ ز 

دشک رترب  نامسآ  بیج  نماد ز  نادب  ات  **** تسوزرآ تصاخ  فیرشت  ار  هدنب  رگ  ابحاص 

دشک رشحم  �هصرع  رد  فرش  خیرات  لیذ  **** وت فیرشت  یپ  زک  دهاوخن  وک  رخآ  تسیک 

دشکرب رس  زا  هزوریپ  �هعارذ  نامز  رد  **** یهد نابگس  �هماج  دیون  رگ  ار  نامسآ 

دشک رویز  هلیح و  رد  یگطاشم  هر  زا  **** راهب فاصنا  تسد  ار  ناتسوب  سورع  ات 

دشک رکشل  ناتسوب  رد  یمه  يراذآ  رباک  **** تسه رعش  نیا  ات  داب  ترمع  ناتسب  قنور 

دمآ رگد  حوبص  ماگنه  هک  دیزیخ  هرامش 62 : هدیصق 

دمآرب حبص  ملع  قرشم  تفر و ز  بش  **** دمآ رگد  حوبص  ماگنه  هک  دیزیخ 

دمآ رحس  میسن  ماغیپ  هک  تسیرید  **** ناتسم يرادیب  یپ  زا  سورخ  کیدزن 

دمآرد قافآ  هب  دیشروخ  رکشل  نوچ  **** رتوکن ماج  قفا  ردنا  یم  دیشروخ 

دمآ رشح  يرامخ  باوخ  رب  وچ  هشیدناز  **** سلجم هب  دنرآرد  هک  هب  يرشح  یم  زا 
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دمآ ربخ  یب  سک  همه  یتیگ  ردام  زک  **** ار يربخ  یب  یم  یپ  زا  دیهن  زاغآ 

دمآ رس  هب  رسکی  همه  یتیگ  هک  دیریگ  **** دیرآ رس  هب  یتیگ  هدنا  یسفن  لد  رب 

دمآ رگم  كوب و  هلمج ز  ام  تنحم  دوخ  **** دیراذگم یمارگ  رمع  رگم  كوب و  رب 

هک یم  ناز  **** هد ارم  زادنارد و  يور  هم  یقاس  يا 
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دمآ رسپ  شوهل  ردام و  شزر 

دمآ رمش  کی  وزا  مزلق  دص  هک  تسد  ناز  **** متسکش هبوت  نم  هک  شیب  نکشم  نم  رب 

دمآ رهگ  شلاون  هک  یطیحم  هن ، یتسد  **** هاشنهش روتسد  رتسگ  رهگ  تسد  زا 

دمآرب هب  تلالج  غاب  رد  هک  خاش  نآ  **** تسوا ارزو  زک  ارزولا  لالج  روتسد 

دمآ رضحام  شمرک  ناوخ  �هشوگ  رب  **** یقاب یناف و  ناهج  کشخ  رت و  هک  يردص 

دمآ رشب  قزر  رد  نوچ  دنکچ  يرآ  **** تخب دنکن  يزور  تمسق  وا  رد  رب  زج 

دمآ ربهار  شرد  يوس  کلف  هک  ار  نآ  **** مگ دنکن  تداعس  هار  کلف  وچ  زگره 

دمآ روراب  اخس  خاش  وا  تمه  اب  **** داتفا بل  کشخ  اقب  خیب  وا  تمعن  یب 

دمآ رصتخم  ناهج  لک  وا  تبسن  رد  **** دندیشکب یناهج  لکش  وا  تمه  زا 

دمآرد هب  یتخب  هچ  هک  دیاین  فصو  رد  **** ار ناهج  وت  لدع  هک ز  یناشن  هاش  يا 

دمآ رطخ  یب  نآ  رد  دیشروخ  تیصاخ  **** درتسگب هیاس  نوچ  هک  تسییامه  وت  لدع 

دمآ رذح  رب  نارک  شنیفد ز  يور  نیز  **** دوب تلد  يوزاب  هب  هن  ایرد  �هیامرس 

دمآ رظن  رد  ارت  يار  نآ  هک  تسیچ  نآ  **** يریقح دمان ز  وت  يار  رظن  رد  ناک 

دمآ ربتعم  نآ  زا  وت  تسد  ندیسوب  **** تسد دسرن  يدارم  هب  ار  سک  وت  تسد  یب 

دمآ ردپ  مشچ  فسوی و  نهریپ  نوچ  **** تیدایا ناسحا و  تیآ  زاین  ناش  رد 

دمآ روخ  باوخ و  �هبکوک  رد  همه  دزن  **** ریدقت هر  زک  نانچ  تسیمیدق  وت  رب 

دمآ رفظ  شبیصن  دیشوکب  هچره  رد  **** ریبدت تنم  یب  هک  تسیمزع  هچ  وت  مزع 

دمآ رتسآ  ارت  ردق  هلک  كرت  **** درک یهلک  تلیح  هب  درب  هن  هک ز  ملاع 

دمآ رپس  یپ  ارت  دییات  دش  دمآ  **** شدرپسن سدنهم  مهو  یپ  هک  نودرگ 

دمآ ربز  تردق  دمآ و  ریز  همه  ملاع  **** تشادرب وچ  هکنآ  دوب  وت  ردق  مدق  لوا 
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هک ز متاح  **** تفای نوکس  غیت  شملق  ریس  هب  هک  بحاص 
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دمآ رس  هب  ناک  شمرک  تسد 

دمآ رخ  زاوآ  یسیع و  سفن  فصو  **** ناشیا �هزاوآ  تبسن  رد  وت  فاصوا 

دمآ ردق  اضق و  یلاثم ز  هک  ییوگ  **** دنتفهنن ریغت  ناکما  وت  رما  رد 

دمآ رقس  ریعس و  یناشن ز  هک  ییوگ  **** دنداهنن تمالس  دیما  وت  نیک  رد 

دمآ رمک  رصرص  �هلمح  یپ  ار ز  ین  **** تسبرب وت  میب  زا  وت  نیک  رمک  نمشد 

دمآ رش  روش و  يوزرآ  شیلد  هداس  زک  **** تسدیدن دود  رگم  وت  ساب  شتآ  زا 

دمآ ردک  بارش  وچ  شتآ  شتقرح  اب  **** نیطایش ماک  رد  هک  تسیباهش  وت  ساب 

دمآ ررش  رتخا  دود و ز  کلف  ار ز  ناک  **** ار يا  هقعاص  دوش  هناورپ  هچ  وت  مطخ 

دمآ ریس  لک  تیلح  نوکس  هک  اریز  **** هب نینچ  نابنج و  وت  مصخ  ینکاس و  وت 

دمآ رت  راع  زا  شنماد  فرط  زگره  **** تشاد هگن  ياج  یشنم  كزان  هک ز  اقنع 

دمآ رن  لاسکی  هدام و  نغز  لاس  کی  **** درک ورف  ياج  ره  هب  وچ  رس  يور  هزره  زو 

دمآ رپ  هب  یکلم  �هصرع  رد  هک  غرم  ره  **** تساخرب وت  هاگرد  هک ز  یناتس  کلم  يا 

دمآ رپس  ار  وا  نم  لاوحا  هن  هک  نودرگ  **** یتشرد مخز  دزن  شیپ  نیا  زک  هدنب  نم 

دمآ رقتسم  ارم  مالسا  �هبق  رد  **** هنکس هشوگ و  نیا  هک  لاس  هد  تدم  رد 

دمآ رگد  ياج  هن ز  دمآ  وت  دوج  زا  **** نم رد  دمآرد ز  هک  یماظن  رون و  ره 

دمآ رگج  یب  نآ  زا  دوب  لد  وت ز  نآ  **** درک لد  هن ز  ناسحا  هک  داد  مرگج  نودرگ 

دمآ رمس  ار  وا  نم  ياهرنه  هک  ارنآ  **** سب ارم  هن  یمیدق  دنوادخ  وت  اردص 

دمآ رز  بآ  نوچ  همه  ناشنخس  وت  رد  ناز  **** يداد وت  شیب  عمط  رز ز  ارم  نارقا 

دمآ رثا  رب  ناشوت  فیرشت  هن  هک  زگره  **** دنتشگن زاب  وت  �هدنخرف  تمدخ  زا 

هچرگ رنه  لها  رب  وت  ماعنا 
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دمآ رکش  رپ  ناش  همه  ماک  وت  رکش  زک  **** تسیدح هب 

دمآ رنه  لضف و  هن ز  دمآ  وت  لضف  زا  **** یتقو همه  دمآ  نم  لاوحا  رد  هک  یمظن 

دمآ رجح  رب  رجح  شقن  زا  رت  هدنیاپ  **** تستفرگ وت  ياوه  شقن  ورد  هک  مناج 

دمآ رصب  عمس و  �هفرغ  رب  هک  هظحلره  **** شدومنب یشقن  وت  عیقوت  لابقا ز 

دمآ رزگان  ناج  هک  تسا  نیقی  یناج و  **** ملاع بلاق  رد  وت  هک  دریزگن  وت  زا 

دمآ رذگهر  ناهج  داز و  مد  بکرم و  ناج  **** رمع رفس  ردنا  هک  دنرآ  لثم  رد  ات 

دمآ رفس  دص  نینچ  گرب  ترظن  کی  زک  **** ادابم داش  زج  وت  ناج  ناهج  مد ز  کی 

دمآرب هک  یماک  همه  دمآرب  وت  زک  ناز  **** دیآرب هک  اداب  وت  ماک  ناهج  دوصقم 

دناد نینچ  نم  هلالج ز  لج  يادخ  هرامش 63 : هدیصق 

دنار نابز  رب  دنوادخ  مان  هکره  هک  **** دناد نینچ  نم  هلالج ز  لج  يادخ 

دناتسب غامد  زا  زاین  تسد  هب  ملد  **** غامد هب  مدیآ  ردنا  شوگ  �هچیرد  زا  وچ 

دناوتن هورگ  ود  ره  �هلمج  یکی ز  **** دنلد نایهنم  هک  نطاب  رهاظ و  ساوح 

دناشنب شناج  ياج  رب  درآرد و  لد  وچ  **** دنیشنب ياپ  ود  زا  وا  تمدخ  شیپ  هک 

دنازیرن مه  كاخ  لجا  قینجنم  هب  **** وزا راگزور  هک  تدیقع  يانب  یهز 

دنار یمه  وا  عیقوت  هب  رمع  تارب  **** اضق هک  دش  تایح  لصا  وت  ياوه  رگم 

دنام ورف  یمه  ریحت  هب  ورد  درخ  **** لابقا رد  تسارت  ياوه  هک  یصیاصخ 

دناوخ یم  وت  �هدنب  ارم  راگزور  هک  **** نیا شبجوم  تخب و  دیناسر  میگجاوخ  هب 

دنادرگن یمه  ار  منخس  فیارط  **** لوبق تسد  هب  وت  لابقا  هک  دنامب  اجک 

دناهجب لقع  كاردا  توق  يوج  ز  **** نم ترکف  بسا  دزیگنارب  وت  تحدم  وچ 

دنادرگنرب خرچ  نم  تدم  نانع  **** وت تمدخ  باکر  ردنا  دوب  نم  ياپ  وچ 
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دنابنجب نیز  ممامت ز  روز  هب  اضق  **** لجا هاگ  فاصم  رد  رگ  هک  وت  تمعن  هب 

ره هک  **** تسا تیصاخ  ود  نیا  تسین  يرنه  رگاارم 
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دنادرگ شنامدرم  زا  دوب  ارک 

دناجنرب عمط  ناگرزب  رودص  رد  هن  **** درازایب دسح  نارقا  بصانم  رد  هن 

دناهرن تیتسار  زج  تداد و  هک  نیا  هک  **** دیسرپ مرطاخ  دید  رهگ  ناک  وچ  کلف 

دنام یم  تافکلا  یفکا  تلود  راک  هب  **** تفگ مدرب  تافکلا  یفکا  تلود  مان  وچ 

دناراب تایح  بآ  همه  را  دناوت  **** تفک باب  حتف  ریثات  ربا ز  هک  ییوت 

دنام یمه  نیمه  مدرم  هک ز  نامب  نیرب  **** ینکن نایز  يرخ  یم  وکن  مان  میس  هب 

دنار یم  وت  بکوم  رد  هک  تسیتداعس  **** وا ضیار  هک  هد  مایا  قلبا  هب  نانع 

دناچیپب نانع  نوچ  کلف  طیحم  يوس  **** نیمز طیسب  زا  تنومیم  بکوم  رابغ 

دناشفب هام  دنسم ز  �هشوگ  رهپس  **** دنک خسف  مزع  هنرگ  وا  �هیکت  رهب  ز 

دنار یمه  دب  ریدقت  یتیگ  ماب  ز  **** تریبدت هوکش  یکلم  ربدم  ات  وت 

دناش یم  کلم  دعج  رفظ  تسد  هب  کلف  **** دیوش یم  دهع  يور  افو  بآ  هب  ناهج 

دنام یمه  دزاب و  یمه  وت  اب  هنتف  هک  **** دید وچ  دیچزاب  ریوشت  �هرهم  هنامز 

دناد یم  يادخ  دنادن  هنامز  رگا  **** ینوزفا هنامز  زا  یسب  هنامز  رد  وت 

دنادنخب ابص  ار  لگ  �هچنغ  ناهد  **** ربا �هیرگ  خرچ و  ریثات  هک ز  ات  هشیمه 

دنایرگ وت  �هدنخ  ازس  هب  ار  مصخ  هک  **** دابم هتسب  چیه  هدنخ  زا  وت  طاشن  بل 

دننک نیتم  لبح  هب  ماصتعا  وچ  نید  رد  هرامش 64 : هدیصق 

دننک نید  نکر  زا  نخس  علطم  هک  هب  نآ  **** دننک نیتم  لبح  هب  ماصتعا  وچ  نید  رد 

دننک نیگن  شقن  هبترم  بسک  رهب  زا  **** نابرقم شروتس  غاد  هک  يرورپ  نید 

دننک نیرفآ  وا  يوتف  کلک و  تسد و  رب  **** ترخآ تاماقم  ایبنا ز  حاورا 

دننک نیمز  ثیدح  رهپس  رب  هک  هگره  **** دنک يوخ  دیشروخ  خر  وا  يار  مرش  زا 
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دننک نینس  روهش و  شیرکذم  بشره  **** دید وچ  ادص  نابز  هب  شا  هسردم  فارطا 

دننک نیز  مایا  قلبا  شدادماب  ره  **** ببس نیا  زا  شیار  رکاچ  تسیک  دیشروخ 

دننک نیفد  ناز  شدرخ  �هناخ  جنگ  رد  **** یحو رایع  دراد  هک  شاهتکن  تسیدقن 

جات يا 
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دننک نیمک  نواهت  قیرط  زا  عرش  رد  **** تستعیرش رادم  هک  یسک  اب 

دننک نیرق  برطم  ثنخم و  اب  تاجناک  **** ندش ناوت  ییاج  هب  عرش  نارقبحاص 

دننک نیرع  ریش  تمدخ  هب  تتبسن  نوچ  **** يوش ارچ  ناراکش  هبرگ  شود  هب  سلجم 

دننک نیزح  توص  هب  هک  اهتافتلا  ناز  **** يدش عطقنم  رگ  وت  وا ز  تافتلا  کی 

دننک نیتسوپ  ارت  هریخ  هب  ناگدازاک  **** یتسین تسوپ  نیرد  هک  نیزا  وشم  رکنم 

دننک نیک  هار  زا  تحواکم  نیا  نم  اب  ات  **** رادم اور  لسرم  دمحم  بیان  يا 

دننک نیبگنا  ایگ  زو  سلطا  گرب  زا  **** عنص فطل  ریثات  هک  داب  تاقب  نادنچ 

دننک نیمسای  لگ و  هب  اهرهچ  هیبشت  **** ات يور  هزات  لگ  وچ  وت  ور  خرس  وت  زا  عرش 

دوج روشک  لخب  رابکی  هب  درک  بارخ  هرامش 65 : هدیصق 

دوج رهوگ  تامرکم  فدص  رد  دنامن  **** دوج روشک  لخب  رابکی  هب  درک  بارخ 

دوج رکش  دهش و  شون و  همه  تشگ  گنرش  **** لام تحار و  ملع و  لضف و  همه  تشگ  لابو 

دوج ردآ  درمب  توتف  بآ  تسبب  **** افو كاخ  تشگب  تورم  داب  تفرب 

دوج رتخد  دنام  يوش  یب  تمه و  دنامن  **** رنه صخش  تفخ  تفج  یب  هنتف و  تفخن 

دوج رخسم  نامز  کی  دشن  ماک  هب  ناهج  **** درخ عیطم  سفن  کی  دشن  رهم  هب  کلف 

دوج رس  یکسمم  ریشمش  هب  تشگ  هدیرب  **** فطل لد  یسکان  نیبوز  هب  تشگ  هدیرد 

دوج ربنع  راخب  مغامد  هب  دهد  یمن  **** لدع لبنس  میسن  مماشم  هب  دمد  یمن 

دوج روخمغ  کلم  رصع  نیا  رد  تسین  عبط  هب  **** هاج رصان  تخب  دهع  نیا  رد  تسین  قدص  هب 

دوج رتوبک  فرش  جرب  هب  دنامن  رگم  **** یگنسرگ لما ز  تاقع  تشگ  كاله 

دوج رکیپ  ود  رد  تفر  رنه  باتفآ  هک  **** دیما لاس  ياوه  دباین  غورف  ارچ 

دوج رظنم  دیدن  سک  مرک  ناهج  رد  هک  **** یکش چیه  تسین  تشگ و  مدع  دوج  دوجو 
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دوج رواخ  باتفآ  دوش  هدرپ  نورد  **** دیمد لخب  قرش  هب  تساسخ  حبص  هک  نونک 

رهپس **** فرش بطق  فرط  هب  دباتن  لدع  لیهس 
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دوج روحم  درگ  هب  ددرگن  کلم 

دوج رجنخ  دیشک  نم  رب  هدبرع  لکش  هب  **** دیسرب نم  هام  هدنمارخ  هک  سوه  نیا  رد 

دوج رواد  عنص  هدیراگن  کشم  هب  شخر  **** فطل عناص  فطل  هدنکایب  شون  هب  شبل 

دوج ربارب  رد  دوج  �هیثرم  يوگم  **** نابدا یب  مسر  هب  نیدنچ  هک  تفگ  مشخ  هب 

دوج رد  ناهج  رب  هدنخرف  علاط  هب  کلف  **** داشگ هک  نونک  ناهج  زا  ربم  دوج  دیما 

دوج ردفص  کلم و  رالاس  تلود و  عاجش  **** ناهج هاش  رصع و  ناطلس  تمه  نوع  هب 

دوج رخفم  لدع و  میهید  تلم و  لامک  **** نیدلازع هدوتس  نیطالس  ناگیادخ 

دوج رورپ  حور  ماعنا  هب  تسه  هشیمه  **** وا تمه  هک  یتمعن  یلو  ياشگناهج 

دوج رکشل  تسوا  کلک  تیوقت  هب  يوق  **** کلم نسوس  تسوا  دوج  تمرکم  هب  يرط 

دوج رمضم  تسا  رهاظوا  تمه  مهو  هب  **** ملع لکشم  تسا  لصاح  وا  تمکح  مهف  هب 

دوج رهوج  عبط  شیفاک  فک  رد  هتشرس  **** مرک تاذ  تخب  شیهاد  لد  رد  هتفهن 

دوج رکاچ  رهد  تسه  وا  تمه  نوع  هب  **** کلم مداخ  خرچ  تشگ  وا  تلود  نمی  هب 

دوج رویز  لامک و  تسایس  مزع و  هب  یهخ  **** هاج تبتر و  لامک  تسارف  مزح و  هب  یهز 

دوج روخ  رد  هشیمه  نویامه  يار  هب  ییوت  **** کلم تباب  مادم  نومیم  علاط  هب  ییوت 

دوج رتخا  تشگ  هدنشخر  وت  مارتحا  هب  **** دعس علاط  تشگ  هدنخرف  وت  ماشتحا  هب 

دوج رضحم  تفای  فیرشت  وت  کلک  كون  هب  **** لدع يوزاب  تفای  دییات  وت  غیت  سکع  ز 

دوج رجعم  تسب  يور  رب  وت  تخب  سورع  **** فرش جات  داهن  رس  رب  وت  کلم  مالغ 

دوج ردام  فطل  ماگنه  وت  هبش  دازن  **** درخ مشچ  لدع  ماگنه  وت  لثم  دیدن 

دوج رب  رب  راگزور  ارت  دیرورپب  **** تخت رس  رب  راختفا  ارت  دینزانب 

دوج رتفد  ياهتنا  رد  وت  تعن  لاثم  **** دجم فحصم  يادتبا  رد  وت  دمح  تافص 
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رب نما  ز  **** لخب هبرف  تسدش  رغال  وت  دوج  لوه  ز 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 376 

http://www.ghaemiyeh.com


دوج رغال  تسدش  هبرف  وت 

دوج رورس  هنامز  رد  يدش  تافص  نیدب  **** مرک دوجو  رب  عومجم  وت  مان  تسدش 

دور یم  دصقم  رکذ  نودرگ  رود  رد  ارکره  هرامش 66 : هدیصق 

دور یم  درمم  حرص  نیا  رس  رد  نخس  ای  **** دور یم  دصقم  رکذ  نودرگ  رود  رد  ارکره 

دور یم  دقرم  هزوریف  نیرد  نانوتاخ  وچمه  **** دوجو ودب  زک  هرهچ  یتشهب  نآ  ثیدح  ای 

دور یم  درما  هاگ  ططخم  هگ  عنصت  زک  **** دنک یم  یعورش  كدوک  بسن  اروح  نآ  رد  ای 

دور یم  ددجم  کیرحت  لیم و  كرحت  زا  **** ماود رب  ناسنا  لک  رد  ارچ  دیوگ  یمه  ای 

دور یم  دمحم  نیدلا  ءالع  نارود  رکذ  **** تسه هکره  باوج  رد  نودرگ  رود  نابز  رب 

دور یم  دنسم  ردص و  يوگو  تفگ  نتسشن  رد  **** ار دیشروخ  �هیاس  وا  �هیاس  شیپ  هکنآ 

دور یم  دیم  روصنم و  خرچ  رب  شتیار  **** باتفآ دنارن  شیار  بکوم  رد  زج  هکناو 

دور یم  دح  یب  ماعنا  ار  كاخ  نانکاس  **** راگزور تسد  هب  نودرگ  هن  ریثات  زا  هچرگ 

دور یم  درفم  ناسحا  کی  هب  وز  هللا  هطاح  **** نونکات ناشیا  ياهتیطع  زا  تستفر  هچره 

دور یم  درجم  ناناشفارهوگ  ملاع  ود  زک  **** يرهوگ یکاخ  سفن  دنیبب  ات  وک  لک  لقع 

دور یم  دیقم  ییوگ  نامز  تبسن  نآ  ردناک  **** دنک تعرس  نادب  اهتجاح  لابقتسا  شعبط 

دور یم  دهممان  يراب  لصا  نیا  تفگ  لقع  **** ربا هب  مدرک  یم  هیبشت  اخس  رد  اروا  تسد 

دور یم  دجبا  رارکت  وا  دعر  نابز  رب  **** دوج ناتسریبد  ردنا  زونه  وا  تسد  شیپ 

دور یم  ددعمان  نوزوم  خرچ  هاگ  هب  ات  **** دز گنس  رب  نامسآ  تریغ  ار ز  شیاپ  كاخ 

دور یم  دقرف  قرف  فرصت  ام  راید  رد  **** منم دقان  رگا  خیش  يا  اضق  فارص  تفگ 

دور یم  دق  نامسآ  ناک  نیب  راتفر  نیا  متفگ  **** نامسآ اب  یبش  ار  شدنمس  مدرک  یم  فصو 

دور یم  دعبا  دعب  يوس  هک  یتسباتفآ  **** ییتفگ نایوپ  دوب  یهوک  غیت  رب  يد  تفگ 
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دور یم  دوقم  لعن و  ثیدح  ات  ایآ  تفگ  **** هقطنم اب  دز  بیسآ  نخس  نیا  دینشب  هام 

دور یم  دخ  نیمسای  دقورس  نم  تلود  **** تتمدخ يوس  هک  يدنوادخ  تلود  ناوج  يا 

زا مناج 
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دور یم  دلخم  شیع  رد  هنعط  شلامک  زک  **** تستفای یشیع  وت  دنویپ  ههام  کی 

دور یم  دکم  ناهرب  دص  هب  يوعد  نیا  وت  رد  **** یمدرم يدرم  وچمه  وت  رهوگ  رب  دش  متخ 

دور یم  دهشا  ظفل  رتخا  خرچ و  نابز  رب  **** اضق مکح  سلجم  رد  نامز  نیک  دوبن  رود 

دور یم  دلجم  دص  رد  نخس  دیاب  یتسار  **** رصتخم يدنچ  تیب  ردنا  دجنگ  یک  وت  تعن 

دور یم  دس  سپ  زا  جوجای  وچمه  نونکا  هنتف  **** وت ساب  سب  زک  تسرود  دوخ  وت  زا  رود  دب  مشچ 

دور یم  درمز  زا  یعفا  مشچ  اب  نآ  هچنآ  **** تفر هچ  نودرگ  دب  مشچ  اب  وت  رهب  زا  یناد 

دور یم  دوسا  رعش  رد  ضیبا و  ریرح  رد  **** رهپس ناتسبش  ردنا  راگزور  سورع  ات 

دور یم  دبم  ماکحا  فاقوا  رد  هکناز  **** راگزور ترمع  هاج و  لامج و  رب  اداب  فقو 

دور یم  دنهم  غیت  اب  هتسویپ  ار  مزح  **** خرچ نادیم  رد  هک  يراد  هپس  تراب  بجاح 

دور یم  دروم  فرص  اب  هراومه  ار  وهل  **** رهپس رصق  رب  هک  یقاس  نمس  تمزب  یقاس 

دیسر ناک  ایرد و  ندرک  هضرع  هب  معبط  هرامش 67 : هدیصق 

دیسر ناکم  نوک و  نداد  هفحت  هب  مقطن  **** دیسر ناک  ایرد و  ندرک  هضرع  هب  معبط 

دیسر ناوج  ریپ و  دبعم  هب  نم  ماگ  مه  **** تخات گرزب  درخ و  دصقم  هب  نم  مهو  مه 

دیسر نامسآ  رب  هنامسآ و  دیردب  **** شرمجم تسناج  هک  رکش  دوع  دود  نیا 

دیسر ناج  هب  وا  تعفنم  دازب و  يداش  **** تشذگ لد  وا ز  تدسفم  درمب و  هدنا 

دیسر نانج  ياوه  هب  هیواه  روهقم  **** تخیرگ مرا  ياضف  هب  هیداب  روجنر 

دیسر ناتسوب  رد  وچ  تفرگ  یگزات  لگ  **** تفای راهب  يوب  وچ  تشگ  حیصف  لبلب 

دیسر نامز  نیمز و  هب  رثا  وا  رف  زو  **** حدم انث و  ياوه  زاب  درک  زاورپ 

دیسر ناوراک  نخس  اخس و  �هرهچ  زا  **** شعبار میلقا  هک ز  ناهج  دش  بوبحم 

دیسر ناهج  فطل  تبون  وچ  دسر  تبون  **** تفر هنامز  زا  فنع  تدم  وچ  دور  تنحم 
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نخس یلاع 
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دیسر نارق  بحاص  هگرد  هب  رنه  بحاص  **** تفاتش تبسن  یلاع  ترضح  هب 

دیسر نادواج  تعفنم  هب  وا  هاج  زا  **** نید هک  نید  دجم  ناهج  رایرهش  روتسد 

دیسر ناوریشون  تیؤر  هب  وا  يار  زا  **** لدع هک  رمع  نب  یلع  ناورسخ  دوسحم 

دیسر ناشف  ربنع  �هماخ  هب  وا  دهع  رد  **** ناشفرس ریشمش  تردق  هک  ناشن  هش  نآ 

دیسر نامز  نآ  دبا  وا ز  تخب  روشنم  **** لزا زا  تفای  يرگ  هولج  وچ  اقب  شقن 

دیسر نایز  دوس و  �هخسن  تانیاک  رد  **** وت نیک  رهم و  مقر  زا  هک  یبحاص  يا 

دیسر نایواک  ملع  �هیاس  هب  یلاح  **** درک حتف  وچ  ورسخ  وت  کلک  درکراک  رد 

دیسر ناوت  رد  ودب  هک  نامگ  نیا  شدوب  یم  **** وت ءایربک  بلط  رد  خرچ  تساخرب 

دیسر نامگ  سایق و  مهو و  غرم  هک  اجنآ  **** دسر یمن  مه  يربخ  وت  ءایربک  زا 

دیسر ناوختسا  کی  وت  مصخ  وضع  تفه  زا  **** دروخ هنامز  لزن  وت  مصخ  هک  یلزنم  رد 

دیسر ناهد  رد  ارت  مصخ  هک  يا  همقل  ره  **** وت رهق  گرم  رگج  رب  درک  عورصم 

دیسر نآ  هب  رخآ  وت  لوبق  زا  هک  يدید  **** اهلاس تسج  دبا  رمع  لاصو  تلود 

دیسر ناهج  ناهج  هب  وت  تافتلا  نوچ  **** دش هداشگ  نیکست  �هدید  بارطضا  رد 

دیسر نادکاخ  نینچ  هب  مرح  زا  ماک  **** در ثیدح  روایم  يادخ  �هدرک  رد 

دیسر ناشن  یگرزب  رازه  دص  کنیا ز  **** وت ماک  ار ز  الب  هاگراب  درخ  يا 

دیسر ناشن  ناطلس  وت  یگجاوخ  مان  نوچ  **** دنز یگجاوخ  رد  زاین  زا  یناطلس 

دیسر ناحتما  هگراک  هب  ولع  رد  نوچ  **** درب وت  رد  زا  رایع  خرچ  دوجو  دقن 

دیسر ناج  هب  سنا و  هب  وت  زا  قزر  هیجوت  **** دوب يادخ  مکح  هب  هچرگا  قزر  ریدقت 

دیسر ناک  ایرد و  هب  ماگ  تسخن  رد  مه  **** وت يوس  هب  دش  ناور  زآ  لام  قشع  رد 

دیسر نایشآ  نیمه  هب  رظن  کی  هب  شمشچ  **** تفای راب  وت  مکح  رد  رب  وچ  اضق  غرم 
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هب اردص 
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دیسر ناوغرا  لگ و  هب  وت  حدم  غاب  رد  **** نم عبط  تسد  نازخ  راگزور 

دیسر نازخ  زا  ارم  هک  نیب  هفحت  هفرط  نیا  **** دومن رثا  توارط  هب  وت  حدم  رازلگ 

دیسر ناتسآ  نیا  هب  تشذگ و  نامسآ  زا  **** ناج لقع و  نامرف  هب  دهج  دج و  هب  مصخش 

دیسر نارک  رب  وت  رد  تمدخ  نونکا ز  **** تخاتب ملد  ریحت  قیرط  رد  لاس  یس 

دیسر نابز  يراج  هک  دنکفرد  هزاوآ  **** وت راید  رد  نم  مدقم  کلف ز  رخآ 

دیسر نابتلق  رگد  راب  هک  ادن  دمآ  **** راگزور ظفل  زا  مه  ردص  يوس  هب  ین  ین 

دیسر ناوخ  حدم  نیا  زا  رت  نابتلق  ماخ  ات  **** نک هاگن  هنامز  ناشکرس  ار ز  سک 

دیسر نارگرس  وت  تبحم  �هداب  زا  **** دش تسین  تخب  لبق  زا  هک  سب  تسا و  نیا 

دیسر ناوریق  ات  وت  يانث  رتخاب  زا  **** تمرکم ضیف  زا  هک  شاب  هاج  ضیف  زا 

دیسر ناما  اب  يوق  فیعض و  ره  کیدزن  **** قح رما  هک  ددرگن  قلخ  ریمض  رد  ات 

دیسر نامداش  لد  هرهب  وت  تلود  زا  **** ار هاش  هک  يداب  وت  هنامز  �هرهب  زو 

فرح ر

ربلد مغ  رد  شود  ما  هتشاذگ  یبش  هرامش 68 : هدیصق 

رحس هن  دب  دیدپ  شحبص  هن  هک  تفص  نادب  **** ربلد مغ  رد  شود  ما  هتشاذگ  یبش 

رگید یبش  یمه  دیازن  زاب  رهپس  **** مدره یتفگ  هک  يزارد  هب  یبش  نانچ 

رفغم نوگلین  رادومن  دوبک  کلف  **** ناتفخ نوگریق  رادرک  هب  هایس  اوه 

رگخا دص  ود  نم  ناج  رد  رتخا  ره  نازو  **** ناشخر کلف  زا  رتخا  ره  رگخا  رگخا  وچ 

ربلد رب  لد  کشخ و  لد  شتآز  مبل  **** ناناج رب  ناج  درز و  ناج  هدنا  مخر ز 

رکش بآ  ردنا  وچمه  لد  شتآ  مدب ز  **** بش همه  وا  نیرکش  بل  يوزرآ  ز 

راوخمغ ارم  یسک  یتیگ  همه  رد  دوبن  **** سنوم ارم  یسک  ملاع  همه  رد  دوبن 
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روشک يدش  عزج  رپ  نم  �هلانز  یهگ  **** نودرگ يدش  غزف  رپ  نم  �هیرگ  یهگ ز 

زا رپ  هدید  مخر ز 
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رفولین ياهخاش  زا  رپ  هچنپت  زا  رب  **** یفرگنش ياهلاخ 

رک هدش  نایلفس  شوگ  نم  �هلان  هآ  ز  **** روک هدش  نایولع  مشچ  نم  كرات  درگ  ز 

رتسب ارم  رم  هدرک  لد  شتآ  ناهج ز  **** نیلاب ارم  رم  هدرک  ناج  هدنا  کلف ز 

رز �هفیحص  رب  هدیناکچ  بان  قیقع  **** هژم كون  یمه ز  ممشچ  ود  زارد  بش 

رثا چیه  سورخ  شورخ  نیمز ز  رب  هن  **** ناشن چیه  حبص  ریشابت  کلف ز  رب  هن 

رواخ زا  دیآرب  نونکا  مه  باتفآ  هک  **** لد نماد  هتفرگ  بش  همه  هوشع  تسد  هب 

رنه رهپس  تعفر و  کلف  نآ  شیپ  هب  **** منکب کلف  نیا  زا  تیاکش  زور و  هب  مسر 

ریس بوخ  ریزو  ناریزو  ناگیادخ  **** يادخ نید  ردص  ناطلس و  تکلم  ماظن 

یلع لدع  داد و  هب  دمحم  نید  هکنانچ  **** تفرگ ماظن  ودب  ترازو  هکنآ  دمحم 

ربخم کلم  تمه و  کلف  دوج و  باحس  **** اقل باتفآ  ملح و  نیمز  ردق و  رهپس 

رش هب  ریخ و  هب  وا  نامرف  عباتم  کلف  **** دب هب  کین و  هب  وا  ماکحا  رخسم  ناهج 

رمک هتسبب  هم  لاس و  وا  تمدخ  هب  یکی  **** نابز هداشگ  بش  زور و  وا  تحدم  هب  یکی 

ردق هدرپس  وا  ریبدت  هب  شیوخ  نانع  **** اضق هدرپس  وا  قیفوت  هب  شیوخ  نامز 

رس دچیپب  ردق  وا  تعباتم  زا  هن  **** يور دباتب  اضق  وا  تقفاوم  زا  هن 

رطخ لحم و  نآ  دراد  وا  بکوم  رابغ  **** فرش اهب و  نآ  دراد  وا  بکرم  لاعن 

رسفا ار  کلم  ناگرزب  دننک  نازو  **** هرای ار  دلخ  ناسورع  دننک  نیزک 

رب رب  دنک  رذگ  شلاون  میسن  رگو  **** رحب رب  دنک  رذگ  شباتع  مومس  رگا 

ررش راخب  نآ  بآ  نیا  تبیه  دوش ز  **** ریبع روخب  نیا  كاخ  نآ  تحار  دوش ز 

رهوگ شفک  دیاز و  رد  همه  وا  ظفل  هک  **** بجع هچ  یمه  شیناوخ  اخس  رحب  وت  رگا 

دار فک  هب  اطع  هگ  **** زگره يا  هدیدن  روصم  ياخس  رگو 
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رگنب یکی  وا 

رذگهار نیمز  ار  وا  لیاس  هشیمه  **** دشاب نامسآ  وچمه  رهگ  رز و  میس و  ز 

رترب نامسآ  تمه ز  تعفر و  هب  ای  و  **** نوزف باتفآ  ششخب ز  شبات و  هب  ایا 

رکاچ ردق  هدنب و  اضق  مالغ و  کلف  **** نامرف تعاط و  هاگ  دوب  هک  دزس  ارت 

روحم ملق  بش و  شهایس  زور و  ضایب  **** وت تحدم  مظن  هاگ  دوب  هک  دزس  ارم 

ردنا ودب  یشیپ و  وزا  هک  یسک  نآ  وت  **** دشاب یسک  ناهج  ردنا  رگا  ناهج  زا  هم 

ردنکسا دش  رمس  نامرف  تمشح و  هب  رگو  **** نوطالفا دش  لثم  ناهرب  تمکح و  هب  رگا 

رمس راید  نیرد  نامرف  تمشح و  تست  هب  **** لثم هنامز  نیرد  ناهرب  تمکح و  تست  ز 

رتخا دیروان  هبش  ارت  هک  یسک  نآ  وت  **** دزیا دیرفان  لثم  ارت  هک  یسک  نآ  وت 

رب هب  خاش  وچ  یمه  دزان  وت  رف  هب  ناهج  **** حور هب  مسج  وچ  یمه  دیاپ  وت  مان  هب  اخس 

رهوج یب  دوجو  رد  ضرع  تسا  نکمم  هن  **** تسین نکمم  وت  فک  یب  اخس  دوج و  دوجو 

رمشم بجع  دوب  تجاح  وت  وفع  بآ  هب  **** ارت لاگسدب  وت  مشخ  شتآ  رگا ز 

رپ دزوسب  ار  شنیرسن  وت  مشخ  مومس  **** يوش مشخ  هب  کلف  اب  رگا  هک  یسک  نآ  وت 

رمق وچ  تلزنم  ردق و  زا  دوش  نامسآ  رب  **** لثم هب  وت  لاگسدب  رگا  هک  يروخ  مغ  هچ 

ربمغیپ درک  تشگنا  تراشا  کی  هب  **** خرچ هم  اب  هک  وت  غیت  ودع  هب  دنک  نامه 

روخ رد  ار  داسف  نوک و  ملاع  ماوق  **** بآ شتآ و  كاخ و  داب و  دوب  هک  ات  هشیمه 

رواد نیعم  تلود و  نیرق  تخب و  میدن  **** بآ شتآ و  داب و  وچ  كاخ و  وچ  داب  تاقب 

داب و كاخ و ز  بآ و ز  زا  تسهب  **** ار ملاع  ماوق  تباوص  يار  لوق و  هک 
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رذآ زا 

رترب نامسآ  تعفر ز  هب  يا  هرامش 69 : هدیصق 

رگد باتفآ  وت  يار  رون  **** رترب نامسآ  تعفر ز  هب  يا 

رشب ماع  صاخ و  راتخم  وت  يو  **** ناهج عون  سنج و  دوصقم  وت  يا 

رضخا دبنگ  ماب  نیرترب  **** تست هگرد  ناتسآ  نیرتمک 

رمک هتسبب  تتمدخ  رد  خرچ  **** نابز هداشگ  تتحدم  رد  رهد 

رمس هاج  هب  يا  وت  راب  زور  **** لثم دوج  هب  يا  وت  لدع  دزن 

ردنکسا دای  درک  ناوتن  **** ناورشون مان  درب  ناوتن 

رمضم دب  تخب  وت  فالخ  رد  **** مغدم شوخ  شیع  وت  ياوه  رد 

رش وت  فالخ  زا  تسا  مومس  کی  **** ریخ وت  ياضر  زا  تسا  میسن  کی 

ردنا ودب  مه  شیپ و  وزا  مه  **** ینعم ورد  وت  ظفل و  ناهج  يا 

رمش وت  رطاخ  شیپ  رد  رحب  **** ریصق وت  تمه  تنج  رد  خرچ 

ربعم یب  رحب  وت  كاپ  عبط  **** ناصقن یب  ربا  وت  دار  تسد 

ربخ بیغ  ملع  درآ ز  تکلک  **** ناشن خرچ  زار  درآ ز  تمهو 

ردق اضق و  ارت  یهن  رما و  **** داقنم رخسم و  ددنب  راک 

رده تخب  لوبق  ینارب  نوچ  **** ابه خرچ  فالخ  یناوخب  نوچ 

رتخا تفه  عبط و  راچ  کلف  هن  **** دناوت کلم  يارس  نابساپ 

ردشش رد  هرهم  وچ  وت  نمشد  **** تسدش هک  نک  جنپ  کلم  تبون 

رهوج ضرع  دوش  ؤلؤل  هبش  **** رگا تمصخ  ردق  هب  ددرگ  وت  نوچ 

ربخم کلم  تمه  کلف  يو  **** اقل باتفآ  ملح  نیمز  يا 
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رفظ تفای  وت  تمدخ  رب  هکره  **** هاج یگرزب و  زا  هک  یگرزب  يا 

رس ناویک  هب  تتلود  رد  درب  **** ياپ تنحم  تسد  نوریب ز  درک 

رذگ وت  هگرد  هب  يزور  درک  **** کنآ هبترم  هب  کلف  زا  تشذگب 

رمشم بجع  وزا  تفگ  یتمدخ  **** يدیموا مکح  هب  را  زین  هدنب 

رهوگ دب  راگزور  دب  زا  **** هانپ وت  اب  درک  دوب  يزجاع 

رورپ نود  رهپس  يافج  زا  **** تفرگ وت  نماد  دوب  یلمهم 

رز هماج و  هب  ینک  شزاین  یب  **** دوج �هنازخ  زک  دوب  شعمط 

رطخ وت  تلود  رف  زا  دبای  **** ینغ وت  ششخب  تسد  زا  ددرگ 

روشک تساسخ  زا  دهجب  **** مجنا تسوحن  زا  دهرب 

دش یتدم 
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رد هب  شوگ  هار و  هب  دراد  مشچ  **** دیموا نادب  ات  هک 

رپ وت  دوج  يامه  وا  رس  رب  **** دشک زاب  هکنآ  ماگنه  تسه 

رظن وت  تیانع  يو  رب  درک  **** کنآره هدرک  خرچ  شوگ  رد  هقلح 

رگنب ودب  یکی  تیانع  هب  **** یسب داد  لامشوگ  ار  هدنب 

ردپ دج و  يا ز  هدید  نآ  هکناز  **** تسراوازس ارت  نداد  هلص 

رب دراین  مرک  زج  نآ  خاش  **** تاخس تسد  دناشن  ار  ناک  خیب 

رنه اکذ و  يدار و  شناد و  **** ماظن نادناخ  ردان ز  تسین 

ربنع زا  دشابن  ردان  يوب  **** دیشروخ زا  دشابن  ردان  رون 

رذآ زیت  داب و  دنت  دوب  ات  **** بآ یفاص  كاخ و  هریت  دوب  ات 

رسفا باتفآ  تخت و  نامسآ  **** مالغ رهد  داب و  هدنب  تملاع 

رواد نیعم  هدنیاپ و  کلم  **** لابقا نیرق  هدنخرف و  دیع 

رب نامرف  رازهدص  ناهج  نوچ  **** يوگ تحدم  رازهدص  تنم  نوچ 

روخ تلود  راد و  کلم  نارماک  **** بای تمهن  نامداش و  يز  رید 

رحس داب  يا  يرذگب  رگا  دنقرمس  هب  هرامش 70 : هدیصق 

رب ناقاخ  رب  هب  ناسارخ  لها  �همان  **** رحس داب  يا  يرذگب  رگا  دنقرمس  هب 

رگج زوس  لد و  درد  نآ  عطقم  يا  همان  **** ناج تفآ  نت و  جنر  نآ  علطم  يا  همان 

رمضم نادیهش  نوخ  شنکش  رد  يا  همان  **** ادیپ نازیزع  هآ  شمقر  رب  يا  همان 

رت نامورحم  �هدید  زا  شناونع  رطس  **** کشخ نامولظم  �هنیس  زا  شریرحت  شقن 

رظن تقو  وزا  هدید  کمدرم  دوش  نوخ  **** عامس هاگ  وزا  توص  رمم  ددرگ  شیر 

رگم هدیشوپ  ناقاخ  ناهج  دنوادخ  رب  **** تسدوب تایاعر  ناسارخ و  لاح  نونکات 
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رتخا تفه  کلف و  هن  دب  کین و  يا  هرذ  **** يو رب  دشابن  هدیشوپ  هک  تسدوبن  ین 

رکشل ناریا  يوس  دنار  هک  تسنآ  تقو  **** نونک تقو و  رد  کش  یب  دوب  هتسب  اهراک 

ردپ داتفه  هب  رادناهج  تسهاشداپ و  **** دج زک  مظعم  ناقاخ  لداع  ورسخ 

رجنس نیطالس  ناطلس  يدناوخ  شرسپ  **** كولم شیپ  رد  هک  تسنآ  هب  رخف  شمیاد 

ریس بوخ  رسپ  رب  ردپ  نیک  نتساوخ  **** دشاب دجاو  هک  هنیک  نازغ  دهاوخ ز  زاب 

اور یک  **** دابآ ناروت  رساترس  شلدع  زا  دش  نوچ 
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رسکی ناریو  ار  ناریا  دراد 

رف نودیرفا  ورسخ  اقلرهچونم  يو  **** لدع يرسک  هشداپ  اقب  ثرمویک  يا 

رگنب ناشیا  هب  محر  رس  يدینش ز  نوچ  **** فطل رس  زا  ونشب  ناسارخ  لها  �هصق 

رفظ يداش و  وت  هب  ار  نید  تلود و  لد و  ياک  **** دنیوگ یم  ناگتخوس  رگج  راکفا  لد  نیا 

رثا تسدنامن  زورما  ناریا  همه  رد  **** دوب يزیچ  ورد  هچره  زا  هک  تسه  تربخ 

ربز ریز و  دشن  هک  ناسارخ  یپ ز  کی  تسین  **** نازغ موش  ربز  ریز و  نیزک  تسه  تربخ 

رتهم نامیئل  هتشگ  ناهج  نامیرک  رب  **** رالاس نادرخ  هدش  هنامز  ناگرزب  رب 

رطضم ریسا و  راربا  نادنر  فک  رد  **** ناریح نیزح و  رارحا  نانود  رد  رب 

رتخد یباین  مام  مکش  رد  زج  رکب  **** مدرم ینیبن  گرم  ردب  الا  داش 

رد هن  ادیپ و  شفقس  هن  هدش  یهاگیاپ  **** ار ناشناروتس  رهش  ره  عماج  دجسم 

ربنم هن  نونک  تسا  بیطخ  هن  ناسارخ  رد  **** کنآزا زغ  مان  هب  هطخ  ره  هب  دننکن  هبطخ 

ردام دراین  دیشورخ  میب  زا  دنیب ، **** ناهاگان رگ  ار  یمارگ  دنزرف  هتشک 

رز هب  تسدیرخ  شیئوگ  هک  سنج  نآ  دراد  **** تخورف زاب  دتس و  رز  زغ  هردص  ار  هکنآ 

رفاکاب نآ  زا  کی  دص  دنکن  ناملسم  هک  **** فافختسا دننک  عون  ناز  ناناملسم  رب 

رد یناملسم  هب  تمالس  هرذ  کی  تسین  **** ار ناناملسم  نما  اطخ  مور و  رد  تسه 

ریس كاپ  يا  نک  دازآ  متس  نیز  ار  کلم  **** داژن هاش  يا  سردایرف  مغ  نیز  ار  قلخ 

رسفا ترف  هب  تخارفیب  هک  ییادخ  هب  **** رانید تمان  هب  تسارایب  هک  ییادخ  هب 

رگ تراغ  یپ  موش  زغ  �هیامورف  نیز  **** ادخ قلخ  لد  هدوسآ  غراف و  ینک  هک 

رفیک تغیت  دنریگ ز  هک  تسنآ  هاگ  **** شاداپ تحمر  دنبای ز  هک  تسنآ  تقو 

ربب هلمح  رگد  هب  ناشناور  لاسما  يدرب  **** راپ وچ  هلمح  کی  هب  هلمج  رز  دنزرف و  نز و 
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دش دهاوخ  فقو  **** کشر هب  سودرف  يدوب  وزا  هک  ناریا  رخآ 
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رشح موش  نیرب  رشح  ات 

رقس وچ  دش  نازغ  ملظ  زک  اجنیز  نتشیوخ  **** دلخ وچ  تستشگ  وت  لدع  زک  ترضح  نآ  يوس 

رخ هن  ار و  وا  رم  تسیاپ  هن  هکنآ  دنکچ  **** دنکفا تلیح  هب  تشاد  يرخ  ییاپ و  هکره 

رگد راک  يرگ  هحون  زج  ناشتبیصم  رد  **** زور بش و  دوبن  هک  موق  نآ  رب  محر  نک  محر 

رکش زان  زا  يدندروخن  هکنآ  سپ  زا  **** نیوج دنیوج  هک  موق  نآرب  محر  نک  محر 

رتسب يدوب  ناشسلطا  هکنآ ز  سپ  زا  **** دمن دنباین  هک  اهنآ  رب  محر  نک  محر 

رمس دندوب  يروتسم  هب  هکنآ  سپ  زا  **** دنتشگ اوسر  هک  موق  نآ  رب  محر  نک  محر 

ردنکسا لدب  ار  ناهج  زورما  ییوت  **** کنآزا درگ  رب  ردنکسا  وچ  قافآ  درگ 

رفظ شرعلا  کلم  زا  کلم و  يا  مزع  وت  زا  **** ترصن قفاوم  تخب  زا  هش و  يا  مزر  وت  زا 

رفغم یهاوخب  وت  نوچ  ناما  دنهاوخ  همه  **** ناتفخ یشوپب  وت  رگ  نفک  دنشوپ  همه 

رسکی ار  ناهج  وت  لدع  هب  تسدرپس  قح  **** لضف تیاغ  زک  ینابناهج  زارفارس  يا 

رمشم شناهج  نوریب ز  دش  ناریو  هچرگ  **** ار ناریا  زین  وت  لدع  زا  دیاب  يا  هرهب 

روخ نادابآ  رب  وچ  دباتب  لالطا  رب  هن  **** لالطا ناسارخ  تسه  ینشور و  روخ  وت 

رطم غاب  رب  وچ  هروش  رب  دناشفارب  مه  **** ربا هن  يربا و  وت  هروش  لثم  هب  ناریا  تسه 

رواد رب  افعض  قح  مغ  بجاو  تسه  **** قح رواد  ییوت  زورما  يوق  فیعض و  رب 

روشک نیا  وت  تفار  زا  تسمورحم  هچ  زا  **** تسارت وچ  ناروت  روشک  نوچ  ناریا  روشک 

رواخ ات  نانع  زاب  دشکن  ربدم  زغ  **** باکر مزع  نیدب  وت  ياپ  دیاراین  رگ 

رشب دیشروخ  رب  تراشب  وت  حوتف  زا  **** دنرآ ناسارخ  ياصقا  هک ز  یک  دوب  یک 

رنه لضف و  �هدعاق  فرش  رخف و  �هیام  **** عرش �هجاوخ  ناهج  ردص  املع  هاشداپ 

رب نامرف  کلف  سمش و  دوب و  شیلوم  هکنآ  **** نیدلا ناهرب  هبترم  کلف  مالسا  سمش 
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هکنآ
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رمق سمش  رب  تسا  هنتف  وت  رهچ  رب  هکناو  **** حور شناد  زا  وچ  تسا  هزات  وت  رهم  زا 

روای تمه  هب  وت  اب  دوب  راک  نیا  رد  ات  **** راک همه  رد  لجوزع  قح  اداب  شروای 

رمک هنیک  یپ  ددنبب ز  رادرک  هزین  **** گرزب ردص  نآ  رگراک  نیا  ددرگ  ملق  نوچ 

ربمغیپ ار  تماک  نانچ  تسا  عیفش  وا  **** ار هتخوسرگج  قلخ  قح  �هیاس  يا  وت  هب 

رشحم رد  رطخ  دناهرب ز  تراگدرک  **** یناهرب رگا  موش  رشح  نیز  ار  قلخ 

رورپ قح  رگداد  هشداپ  ونچ  يا  **** تدرورپ وک  رجنس  ناهج  ناطلس  شیپ 

رتلماک وزا  هجاوخ  ناهج  هب  دشابن  هک  **** ار نیدلا  لامک  قافآ  �هجاوخ  يا  هدید 

رضحم وکین  رورپ  نید  هش  نآ  دامتعا  **** ورب تشاد  اجک  هب  ات  هچ و  هک  یناد  کین 

رش هچ ز  ریخ و  هچ ز  کلامم  رارسا  چیه  **** دوبن هدیشوپ  زگره  ورب  هک  رهاظ  تسه 

روخ ردنا  رمع  همه  شیار  ار  ناریا  دوب  **** ار نودرگ  روخ  هک  هلمج  نآ  رب  هکنآ  تسا  نشور 

رضح هب  مه  رفس  هب  مه  وزا  دوب  رثا  هچ  **** تلود نآ  تنطلس و  تکلمم و  نآ  ردناو 

رب ناقاخ  ناهج  دنوادخ  هب  ام  �هصق  **** دنتفگ ناسارخ  يانبا  نیدلا  لامک  اب 

رکف هودنا و  مغ و  جنر و  �هصق  نیا  هضرع  **** زوس رس  زا  ناهج  دنوادخ  شیپ  دنک  نوچ 

رواب ام  نخس  يراد  نیدلا  لامک  زک  **** اهاش دبیز  وت  فطل  مرک و  لامک  زا 

ربزا دمحلا  وچ  تسلاح  همه  ار  وا  رم  هک  **** قرش هش  يا  نازغ  ناسارخ و  لاح  ونش  وز 

رپس درک  يا  هثداح  نینچ  شیپ  نتشیوخ  **** نامک موق  نآ  رد  وت  ریت  وچ  يار  دشک  ات 

رطخ هاج و  هن  دهاوخ  یم  وت  کلم  تطسب  **** کنآزا دشاب  تقفش  ضحم  دیوگ  وا  هچنآ 

ررغ راعشا  شوخ و  مظن  �هویش  رد  هصاخ  **** تسه تتسد  رنه  عاونا  همه  رد  اورسخ 

ردم مظن  نیا  �هدرپ  اهش  تسیرورض  نوچ  **** متیفاق نیا  رد  ءاطیا  دوب  ررکم  رگ 

مه
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رب ناهافصاب  داب  يا  دولآ  نوخ  كاخ  **** تفگ قعمع  نخس  داتسا  هک  هنوگ  نآ  رب 

ربخ هنوگ  نیا  زا  دبای  ناشلد  درد  نوچ ز  **** دبایرد ار  هتخوسرگج  قلخ  نامگ  یب 

روخ رب  لداع  ورسخ  يا  يراد  ناهج  زا  **** يامیپ یتیگ  روخ  دزورفب  ار  ناهج  ات 

ربخ یب  هداتفا  مدوب  هنابش  تسم  هرامش 71 : هدیصق 

رد تفوکب  ربلد  هک  شیوخ  قاثو  رد  يد  **** ربخ یب  هداتفا  مدوب  هنابش  تسم 

ربخ ارم  غامد  خامص  هر  زا  داد  **** توص قیرط  زا  اوه  عرق  كاکطصا و  نوچ 

رذگ وزا  تیداش  مغ و  رد  تسین  هکنآ  تفگ  **** نیا تسیک  هک  متفگ  دشاب  هک  یتداع  رب 

رس هب  ای  قشع  زا  مور  یم  ياپ  هب  مد  ناک  **** تشادن ربخ  مناج  هک  ياج  نانچ ز  متسج 

ربب رکش  گنت  لگ و  نمرخ  وچ  شگنت  **** دیشک رد  دیسوبب و  تسد  درک و  زاب  رد 

رش ریخ و  يداش و  هدنا و  زا  دینش  تفگ و  **** نخس ره  تسشنب و  دمآ و  ردنا  هصقلا 

رتب دوخ  تسدرک  هک  دانک  هب  تنادزی  **** ینک یم  تسیچ  نیک  دمآ  تمالم  رد  سپ 

رحس ات  ماش  زا  يا  هتفخ  بارش  رد  ای  **** ماش هب  ات  حبص  زا  يا  هدنام  رامخ  رد  ای 

رگم ناه  كوب و  نیه  هک  هدنکفرس  شوماخ و  **** نم يا و  هدرب  ورف  شون  يان و  هب  رس  وت 

رگج لد  وچمه  ینک  مرگ  هک  نکم  يدرس  **** تسس هب  نم  قشع  فت  يا ز  هدرک  مرگ  لد 

روخ هجاوخ  دنوادخ  طاسب  تمدخ  رد  **** تسین هراچ  وچ  ترشع  ندروخ و  هداب  يراب ز 

رفظ ترصن و  زا  یتیآ  کلم  ناش  رد  **** تسه هکنآ  رهاط  نید  رصان  هنامز  ردص 

رف هدرب  دلخ  زا  یبایب  یسلجم  ات  **** رخف هدرک  خرچ  رب  ینیبب  یترضح  ات 

رمک ار  مینست  رثوک و  نایم  ناوضر  **** شتبتر نابسا  تمدخ  شیپ  هتسبرب 

رگد یسک  وا  مرک  زا  رتهب  هک  اتفگ  **** مدشاب هک  تلیسو  درمیاپ و  هک  متفگ 

يردق بش  زا  تسه  هک  يزور  **** تسا هبنش  هس  زور  هتفه و  فان  هک  ادرف 
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رت هتسجخ 

رتخاب هب  رگید  رواخ و  هب  هیشاح  کی  **** تسترشع تسرهف  ییوگ  هک  نانچ  يزور 

رذگ رب  كالفا  تروص  وچ  وا  تاقوا  و  **** رارق رب  مایا  تدع  وچ  وا  راثآ 

ردق نیا  دوخ  یناد  وت  هچرگ  نک و  هچ  یناد  **** هاگ هب  دنک  یحوبص  طاشن  کش  چیه  یب 

ربب هگ  هب  ادرف  بشما و  مه  نک  بیترت  **** یتمدخ نیشنب و  يرادن  رگد  يراک 

رصتخم تستفر  یناد  هک  نانچ  یمظن  **** دیکچ نوخ  هشیدنا  گر  زا  هک  نانچنآ  شود 

رد هدرپ  تروص  نیمه  هب  نینچمه  هتسهآ  **** منک ادا  ات  نآ  زا  دشابن  تتمحز  رگ 

رفس هار  جیسب  مدرک  وچ  ماش  زامن  هرامش 72 : هدیصق 

رب نیمیس  دق  ورس  نآ  مرد  زا  دمآرد  **** رفس هار  جیسب  مدرک  وچ  ماش  زامن 

رت شهام  وچ  خر  کشخ و  شدنق  وچ  بل  **** هدش هدید  کشرس  زو  لد  شتآ  فت  ز 

رمحا یم  رد  باریس  لبنس  خاش  وچ  **** شنیکشم فلز  تشگ  یمه  هدید  بآ  رد 

رکش بآ  ردنا  وچ  شعادو  ینت ز  ارم  **** دوع شتآ  ردنا  وچ  شویرغ  یلد ز  ارم 

رس مرادنرب  وت  قشع  طخ  زا  زگره  هک  **** مرس هب  يا  هدروخ  دنگوس  هن  تفگ  تفگ ، هچ 

رس هب  هدیسران  لصو  کی  �هدعو  زونه  **** ياپ هب  هدیسران  رجه  کی  تدم  زونه 

رگم تشگ  لولم  نارای  تبحص  تلد ز  **** يدروآ نتفر  مزع  رفس و  �هناهب 

رقس وچ  ناهج  ملد  رب  دوش  هک  نکم  رفس  **** تسرفس ندرک  ماگنه  نتفر و  تقو  هچ 

رذگم نتشیوخ  دنگوس  تعیب و  دهع و  ز  **** راذگم لد  دردو  رامیتو  مغ  نیرد  ارم 

روشک نازو  ارم  هدربخ  راید  نآ  زا  **** تفر یهاوخب  یمه  نم  لد  مغر  هب  رگو 

رگیدکی هب  یک  راب و  رگد  میسر  اجک  **** دنام اجنآ  یهاوخ  دنچ  ات  دصقم و  تساجک 

رصب رون  یلد و  رارق  ناج و  ناج  هک  **** متفگ شمتفرگ  رد  رب  هب  تفگب  نیا  وچ 
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رنه داتسوا  تسلام و  �هنازخ  رفس  **** هاج �هناتسآ  تسدرم و  یبرم  رفس 

ناک هب  **** مدرم دوب  رطخ  یب  نورد  شیوخ  رهش  هب 
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رهوگ دوب  اهب  یب  نورد  شیوخ 

ربت يافج  هن  يدیشک و  هرا  روج  هن  **** ياج هب  ياج  يدش ز  كرحتم  رگا  تخرد 

رفس اجک ز  نآ  مارآ و  تساجک ز  نیا  هک  **** درک دیاب  هاگن  رد  کلف  كاخ و  مرج  هب 

رورپ نود  راگزور  نیا  �هوشع  ماد  ز  **** ینعم یب  نارتخا  نیا  �هنتف  تسد  ز 

رطخ ردق و  تستفای  وزا  راگزور  هک  **** موش راگزور  ردص  نآ  تمدخ  هب  یمه 

ریس بوخ  ریزو  ناریزو  ناگیادخ  **** يادخ نید  ردص  ناطلس و  تکلم  ماظن 

یلع لدع  هب  ادتبا  نید ز  هک  ماظن  نامه  **** کلم تلم و  تفرگ  شهاج  هکنآ ز  دمحم 

ردم درگ  رادم  ار  کلف  ناربدم  **** تسوا تعاط  جورب  ردناک  يراوگرزب 

رمش رحب  هدومن  شعبط  طیاسب  رب  **** کبس هوک  هدومن  شملح  لیامش  رب 

ربعم یب  رحب  هچ  رد  نخس  هب  وا  عبط  هچ  **** ناسین رد  ربا  هچ  رد  اخس  هب  وا  تسد  هچ 

رهوج دوش  وا  هاج  تیوقت  هب  ضرع  **** ایرد دوش  وا  دوج  تیبرت  رمش ز 

رهس جنر  هنتف  روش و  دربن  وا  لدع  ز  **** نسو معط  هزرش  ریش  دشچن  وا  میب  ز 

رب هچ  رحب و  هچ  وا  هار  درذگ  وا  بسا  وچ  **** گرگ هچ  ریش و  هچ  وا  دیص  درکش  وا  زاب  وچ 

رمضم وا  فالخ  رد  یکلف  بیاون  **** مغدم وا  ياوه  رد  يدبا  تداعس 

رظن هراخ  هب  دنک  تسایس  يور  رگو ز  **** هاگن هروش  هب  دنک  تیانع  هجو  هب  رگا 

رتسکاخ هراخ  گنس  وا  تبیه  دوش ز  **** ایگ رهم  هروش  كاخ  وا  تلود  هب  دوش 

رطم رطق  ياج  هب  شماسم  دکچ ز  قرع  **** دیامنب دوج  تسد  رگا  نمهب  ربا  هب 

ردق اضق و  نورد  نماد  هب  ياپ  دیشک  **** دندوشگب هنامز  رب  وا  تلود  تسد  وچ 

رمس هنامز  رد  هتشگ  اخس  دوج و  هب  ای  و  **** نانع هدوس  هراتس  اب  فرش  هاج و  هب  ایا 

يوگ هدوبر  **** هاج هب  ردق و  هب  ناگنازرف  مان ز  هدربب 
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رف هب  رخف و  هب  ناگرایس  ز 

رغاس برشم و  هام  ارت  نشج  زور  هب  **** دنسمو شلاب  رهم  ارت  راب  زور  هب 

رغال ار  هوک  وت  فالخ  مومس  دنک  **** هبرف ار  هاک  وت  ياضر  میسن  دنک 

رگاینخ زاس  هرهز  نوردوت  سلجم  هب  **** یفوتسم کلک  ریت  نورد  وت  ترضح  هب 

رپس وت  تیامح  زا  درک  هک  هدیرفآ  ره  **** الب نانس  دش و  نمیا  هثداح  ریت  ز 

ربز ریز و  تسین  وت  ردق  �هیاپ  يارو  **** اجر فوخ و  تسین  وت  لدع  �هیاس  ریز  هب 

ربخ بیغ  ملع  ناشن و ز  خرچ  زار  ز  **** دید ناوتن  وت  رطاخ  �هنیآ  رد  زجب 

رگنل زا  یتشک  وچمه  وزا  دبای  رارق  **** دنهن رهپس  رب  هرذ  کی  وت  ملح  رگا ز 

رثوک تیصاخ  هب  دیاشگ  شاهلعش  ز  **** زیت شتآ  هب  درذگب  را  وت  فطل  میسن 

ربمغیپ نانب  ار  کلف  هام  هک  نانچ  **** مین ود  هب  دنز  لجا  صخش  وت  رهق  ماسح 

رتخا موش  داب و  زور  هیس  هک  ار  تودع  **** دنزب اضق  رگا  ترهق  مدژک  شین  هب 

رشحم رد  روص  زاوآ  هب  هک  زج  كاخ  ز  **** تساخ دراینرب  كایرت  يوراد و  چیه  هب 

رد دیاشگ  نامسآ  رب  وت  تسد  اضق ز  **** ریت دناسر  نارتخا  رب  وت  تسش  ردق ز 

رواخ رگد  رتخاب  دوب  شیلزنم  هک  **** دزیمانب رد  وت  ریز  هب  تسیا  هراب  هچ 

رکیپ هک  راذگ  ایرد  يدرون  نیمز  **** ریسم هراتس  تماق  کلف  لعن  لاله 

رصرص �هیوپ  لیپ و  نت  هوک و  دق  هب  **** قرب نتسج  دعر و  زاوآ  هب  خرچ و  روز  هب 

رپ هب  غرم  هدنام  هریخ  ورد  باتش  هگ  **** لایخ ياپ  هدروخ  هریط  وزا  گنرد  هگ 

رجح دیدح و  برطضم  وا  لمحت  رب  **** روبد ابص و  عطقنم  وا  كرحت  هگ 

رگخا رتخا و  وچمه  دهد  هلعش  غورف و  **** كاخ رد  ار  گنس  نادنس و  شلعن  شخرد 

رسفا باتفآ  تسریرس و  رهپس  ارت  **** ادنوادخ الد  ایرد  اراوگرزب 
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وت تمدخ  قوش  ز 
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رذآ رب  دوع  وچ  بآ و  رد  مرکش  وچ  **** نم هک  تشذگ  اهرمع 

رجنخ مرجنح  هب  رب  لجا  تسد  هباضق  **** دهنن ات  هک  ما  هشیدنا  تمیزع و  نادب 

رتفد زا  دیاین  رب  ماوت  يانث  زجب  **** ناوید زا  دیاینرب  ماوت  حیدم  زجب 

رهگ ياهدقع  مایا  مدرگ  شوگ و  ز  **** مزیوآ ردنا  وت  حیدم  رثن  مظن و  ز 

ررد رپ ز  ياهجرد  نیزا  هکلب  رثن  هن  **** تکن رپ ز  ياهجرد  نیزا  هکلب  مظن  هن 

روخ هم و  نامسآ  دباتب ز  هک  ات  هشیمه  **** میس رز و  اهکاخ  دیورب ز  هک  ات  هشیمه 

رز وچ  داب و  میس  وچ  تمصخ  �هرهچ  کشرس و  **** رهم وچ  داب و  هام  وچمه  وت  تعفر  ولع و 

رمک هتسب  هشیمه  تدعس  علاط  شیپ  هب  **** ازوج هتسب و  کلم  رمک  نایم  رب  وت 

رکاچ ردق  هدنب و  اضق  مالغ و  نامز  **** مشح هراتس  عبات و  کلف  عیطم و  ناهج 

رب هن  راب و  هنارت  مصخ  تلود  خاش  وچ  **** خاش هن  خیب و  هنارت  دوسح  تخب  تخرد 

رنه لضف و  ياج  دادغب  یحاون  اشوخ  هرامش 73 : هدیصق 

روشک نانچ  ناهج  رد  دهدن  ناشن  یسک  **** رنه لضف و  ياج  دادغب  یحاون  اشوخ 

رورپ ناج  میسن  نوچ  تفص  هب  وا  ياوه  **** گنر انیم  دنرپ  نوچ  لثم  هب  وا  داوس 

رب هیلاغ  ریبع  شکاخ  همه  تعفنم  هب  **** رابؤلؤل قیقع  شگنس  همه  تیصاخ  هب 

رثوک توالح  شبآ  رد  هتفهن  اوه  **** یبوط توارط  شکاخ  هب  هتشرس  ابص 

رمشک خر  هام  ناکرت  هبحر ز  نایم  **** خلخ نت  میس  نابوخ  هلجد ز  رانک 

ررش رهپس  رب  هدنکارپ  هک  تفص  نآ  رب  **** بآ رس  رب  لکش  دیشروخ  قروز  رازه 

رکشل ابص  دشک  ارحص  هب  هکنآ  هاگ  هب  **** دیشروخ دسر  فرش  جرب  هب  هکنآ  تقو  هب 

ربنع نکسم  داب  دنک  هزبس  رانک  **** ؤلؤل ندعم  ربا  دنک  هلال  ناهد 

رحس تقو  هب  ناتسوب  دوش  خرچ  لکش  هب  **** بورغ تقو  هب  نامسآ  دوش  غاب  هبش  هب 
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یمه ماب  هاگ  هب  **** لگ دراپس  نادب  نیا  یمه  ماش  تقو  هب 
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رتخا دهد  نیدب  نآ 

رمحا لگ  دوش  ناشفرد  هزبس  نایم  **** غاب رد  یخلخ  نابوخ  ضراع  گنر  هب 

رفصا یم  نیرهوگ  حدق  رد  هکنانچ  **** ناتس هلال  فرط  هب  ایوب  سگرن  هتفکش 

رمجم نیدسب  هدنکآ  هیلاغ  کشمز و  **** دوب هک  تفص  نادب  نازورف  هلال  كاتس 

رگاینخ ياهناحلا  لجخ  دنک  یمه  **** راس هکع و  شورخ  یطوط  لبلب و  ياون 

رضح ياج  هب  رفس  مدیزگ  کین  لاف  هب  **** دیما يارب  زا  نم  ییاج  تفاطل  نیدب 

رواخ رد  يور  تفهنب  هک  خرچ  صورع  **** ارم دومن  کلف  نحص  ماش ز  زامن 

رگنل وزا  دلسگب  نوچ  ایرد  فرط  هب  **** نیرز یتشک  هقرغ  دوش  هک  تفص  نادب 

رز �هشوش  هدیشک  انیم  �همیخ  درگ  هک  **** قفش دومن  نانچ  ارضخ  دبنگ  درگ  هب 

رجعم نوگلین  هدنکفارب  رهم  كوس  هب  **** مادنا میس  ناتبعل  وچ  همه  ناگراتس 

رویز نیرهوگ  هوریف  �هقح  درگ  هک  **** نانچ بطق  درگ  تشگ  یمه  شعن  تانب 

رهبع فص  هدیشکرب  ناتس  هشفنب  رد  هک  **** ناشکهاک هار  تفات  یمه  لاثم  نآ  رب 

ررد تفه  دروجال  حدق  رد  هک  نانچ  **** نیورپ بش  مین  دیباتب  هوک  غیت  ز 

روص هنوگ  رازه  دراگنب  نامز  ره  هک  **** تشگ ینام  شقن  شاقن  یتفگ  رهپس 

رمش نایم  رد  هدنزورف  عمش  لکش  هب  **** ناویک رکیپ  دیباتب  يدج  جرب  ز 

رداچ نیربنع  نابوخ ز  �هدید  هک  نانچ  **** توح رد  يرتشم  هدنشفرد  دومن  یمه 

رغاس رد  گنر  لعل  یم  هک  تفص  نادب  **** خیرم تروص  تفات  یم  نازیم  فرط  ز 

رهزا �هرهز  ناشفارد و  ریت  تفاتب  **** نامگ باقن  رد  قوشعمو  قشاع  هک  نانچ 

رگید بیاجع  يدومنب  نامز  نامز  **** گنر هنیآ  رهپس  نازاب  تبعل  مسر  هب 

رفس مزع  هب  نم  لوغشم و  يزاب  هب  ناهج  **** هار �هشوت  هب  نم  لوغشم و  تبعل  هب  کلف 
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روخ رکیپ  هوک  دیآرب ز  هک  تفص  نادب  **** دیسرب نم  راگن  نامارخ  هک  سوه  نیرد 

رکش نیدسب  باشوخ  هب  هتسکش  ورف  **** لبنس نیربنع  بانع  هب  هتسسگ  ورف 

رمرم رد  هشفنب  قدنف  هب  تفهن  یمه  **** توقای رد  قیقع  ؤلؤل  هب  تفرگ  یمه 

ز
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رهگ ياهناد  هزبس  رب  هتخیر  هک  نانچ  **** شفلز رب  دومن  یم  وا  سگرن  سکع 

رفولین گرب  تشگ و  نمس  خاش  وچ  شلگ  **** مشخ هب  تسد  ود  دز  دیشروخ  خر  رب  هک  سب  ز 

رگن تسود  ياوه  رهم و  هک  تفگ  هریط  هب  **** نیب قشاع  يافو  دهع و  هک  تفگ  هنعط  هب 

رمک تسود  رجه  هب  يدنبب  لاثم  نیدب  **** راو نمشد  هک  ارم  ینامگ  چیه  دوبن 

رکشم یلدشوخ  ناج  نم و  خر ز  باتم  **** نکشم یمرخ  خاش  نم و  رجه  يوجم 

رتسب نیمز  نکم  یمور  سلطا  ياج  هب  **** نیلاب اوه  هنم  ینیچ  محلم  ياج  هب 

رقس لاثم  رب  تسه  رفس  تفگ  لوسر  **** تشهب لاثم  رب  تسه  رضح  تفگ  يادخ 

روخ ینیبن  نم  يور  یب  هک  وت  يور  اجک  **** باوخ یباین  نم  يور  یب  هک  وت  يوش  اجک 

ربمه تمنیبن  شناد  هب  داوس  نیرد  **** اتمه تمباین  تمکح  هب  راید  نیا  رد 

ردنکسا رازه  تلضف  �هدنب  هنیهک  **** نوطالفا رازه  تملع  رکاچ  هنیمک 

رشعموب ناور  رصاق  وت  ياهمکح  ز  **** سویملطب ناور  زجاع  وت  ياهلکش  ز 

رصب دننک  یمه  نشور  وت  ياپ  كاخ  هب  **** قارع نالضاف  وت  لضف  هک ز  یسک  نآ  وت 

رذآ یهر  لد  رب  نزم  هدید  بآ  هب  **** يوم هیلاغ  يور  هام  ياک  مداد  باوج 

رذگم يدزیا  نامرف  شاب و ز  روبص  **** درگم راگزور  ناماس  ریگ و ز  رارق 

ردق اضق و  نیدب  نم  لد  دادن  اضر  **** عادو غارف و  نیدب  نم  نت  درکن  اوه 

رفم هنوگچیه  تفای  ناوتن  وا  مکح  ز  **** ناهج راگدرک  درک  نینچ  مکح  کیلو 

روای ارم  رفس  رد  کلم  داب  نوع  هب  **** رصان ارت  رضح  رد  کلف  داب  ربص  هب 

رضخا دبنگ  دودنیب  ماخ  میس  هب  **** ناهج تفرب  نوچ  هنوگ  نیدب  درک  عادو 

رد قرشم  هب  ناگرایس  ورسخ  غورف  **** دیبات یمه  وا  گنرلگ  ضراع  لکش  هب 

رکیپ نویه  �هرک  رب  متشگ  راوس  **** دوب هلفاق  چوک  ماگنه  وچ  راو  مالغ 
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رپ یطوط  هوکش  اقنع  تعلط  باقع  **** نیرس نزوگ  مد  واقشق  تایه و  گنلپ 

مئاوق يوق 
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رغال نایم  مس  هاتوک  ندرگ و  زارد  **** لفک خارف  مد  کیراب  و 

رگ تلیح  غالک  نوچ  يربهار  هاگ  هب  **** راتفر شوخ  ورذت  نوچ  يرگ  هولج  تقو  هب 

رمضم وا  تسد  ود  رد  ابص  هلمح  تقو  هب  **** مغدم وا  ياپ  ود  رد  اوه  هنیک  هاگ  هب 

رتشش رد  دنه  يدیدب ز  يوم  لایخ  **** لباک رد  مور  يدینشب ز  دد  شورخ 

ربخ دیسر  ناهج  هاش  ترضح  شوگ  هب  **** نمز راید و  نآ  رد  مدیسر  دنون  نیدب 

رتفد یکی  متخادرپب  هاش  مان  هب  **** دومرف یبرقت  یلاع  ترضح  هب  ارم 

ربلد همه  اهتکن  ورد  دقع  رازه  **** شکلد همه  اهظفل  ورد  لصف  رازه 

رتخا کین  تخب و  کین  وا  تلود  هب  موش  **** مدهد فرش  ناهج  هاش  هک  دیما  نادب 

ردفص ورسخ  روصنم  تلود  يارب  **** یفینصت ملع  مزاسب ز  لاس  ود  ره  هب 

رشحم ات  هدنز  مان  دوب  داهن  نیرب  **** یبقع رد  هزات  دای  دوب  لاثم  نیرب 

ردنکسا مان  هب  وطسرا  تافنصم  **** لاس دصناپ  رازه و  ردنکس  مان  دنامب 

ردیا لامتحا  درک  یمن  لقع  چیه  هک  **** دومرف يرعاش  تخب  ارم  تساوخن  ناهج 

رتسگ نخس  مدش  نوچ  ناهج  هاش  حدم  هب  **** دیسرب رد  هلیوط  دص  نم  رطاخ  رحب  ز 

رک دراد  شوگ  هک  یمظن  ترابع  نیدب  **** روک دراد  مشچ  هک  يرعش  تحاصف  نیدب 

روانهپ خرچ  هنوگ  نیدب  دیرفایب  **** تلآ یب  شیوخ  عنص  رد  هک  يادخ  نادب 

رطخ تفرگ  ودب  مدرم  هک  ملح  تاذ  هب  **** فرش تفرگ  ودب  اناد  هک  ملع  رون  هب 

رش عفدم  تسوا  هک  قرافم  سفن  فطل  هب  **** ریخ عبنم  تسوا  هک  درجم  لقع  ضیف  هب 

رب نامرف  ریش  تساروک  هلقاع  حور  هب  **** هن ندرگ  لیپ  تسار  وک  هقطان  سفن  هب 

رهوج نیرخآ  تالوقم  يادتبا  هب  **** بیکرت نیلوا  تادوجو  ياهتنا  هب 

ربمغیپ ناج  هب  نوچ  یب  دزیا  تاذ  هب  **** دجم فحصم  قح  هب  رشحم  شبنج  لوه  هب 
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رذون متام  ناساس و  ورسخ  هاج  هب  **** ناورشون لدع  ناتسد و  متسر  روز  هب 

رسکی اهمان  دنگوس  رخفم  تسه  هک  **** نیدلا بطق  رایرهش  ناهج  ياپ  كاخ  هب 

رد
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ربمه مدینشن  رظانم  مصخ  ياج  هب  **** نخس تقو  هک  یسک  منادن  راید  نیا 

رواب ارم  یمه  درادن  هک  یسکنآ  ره  **** منار یم  هچره  لصف  نیا  رد  شیوخ  لضف  ز 

رواد ام  نایم  رشحم  هبداب  يادخ  **** دنکن یتسار  یتسرد و  هک  نانچ  رگا 

روحم ار  کلم  نودرگ  شدرگ  تسه  هک  **** ار ملاع  هاش  داب  اقب  لاس  رازه 

رت ربنع  يوب  حاورا  هب  دناسر  یمه  **** لامش داب  میسن  نوچ  رحس  تقو  ریرپ 

رب نیرسن  دق  داشمش  تب  نآ  لایخ  **** سوه دومن  نم  هب  دش  نارگ  باوخ  مرس ز 

رتهک تحیصن  ار  تلد  شوگ  دوبن  **** درذگ یم  هنوگچ  ترمع  هک  تفگ  فطل  هب 

رفیک درب  يدب  دب  دنک  هک  یسکره  هک  **** نم تلصو  ياجب  دب  نکم  هک  تمتفگن 

رتوکین دوز  هچره  يدوش  نم  راک  هک  **** يوگم درس  يورهام  ياک  مداد  باوج 

رظن شیوخ  ناگدنتسرپ  هب  دنک  یمن  **** تسلوغشم دالب  حتف  هب  هاش  کیلو 

ربم شیوخ  راگزور  نیشنم  سوه  نیا  رد  **** ناهج ماک  هب  تتسین  نوچ  هک  تفگ  رهم  هب 

رف تنیز و  جات و  دنوادخ  هاگراب  ز  **** يروتسد هاوخب  ارغ  �هدیصق  کی  هب 

روخ رد  دوب  یتحدم  رگا  وت  �هتفگ  ز  **** يرای دهد  یمن  معبط  متفگ  مرش  هب 

روآ ياجب  یتسود  یمدرم و  رایب و  **** یگنز نب  هاش  دودوم  تلود  مان  هب 

رزآ تبعل  کشر  نآ  نتشیوخ  مظن  ز  **** ارغ �هدیصق  نیا  دناوخب  هاش  حدم  هب 

ریاود یلین  نیا  نارود  زا  وچ  هرامش 74 : هدیصق 

رصانع بیکرت  داد  هنامز  **** ریاود یلین  نیا  نارود  زا  وچ 

رداون سب  زا  راهب  نوچ  دش  نازخ  **** عیادب سب  زا  رهپس  نوچ  دش  نیمز 

رهاوج عاونا  هب  دش  رگناوت  **** تعیبط جنگ  زا  سلفم  تخرد 

رظان مشچ  دنامب  هریخ  یمه  **** وا �هراظن  زک  غاب  دش  نانچ 
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رس یمه  یبآ  لد  رد  دنیبب  **** هدیفک ران  �هناد  رونز 

رهاز مارجا  ورب  تسرهپس و  **** ناولا بیس  بیس و  گرب  ییوگ  وت 

رکفم درم  دنک  ترکف  رگا  **** وا �هتسد  زا  طبرب و  لکش  ز 

دیآ تسردنا  رطاخ  هب  **** شخاش دورما و  زا  هک  تایه  نامه 
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رطاخ هب 

رداص هیام  کی  زا  دندوجوم  ود  **** روگنا خاش  روث و  جرب  هنرگا 

روصم زا  تفریذپ  تروص  یکی  **** نیورپ روگنا و  �هشوخ  سپ  ارچ 

رکسم داد  یبارش  ردنا  غاب  هب  **** سگرن ماج  ار  اهخاش  هنرگو 

رتاف دنراسنوگنرس و  ناوت و  **** هنابش ناتسم  هک  نانوچ  ارچ 

رهاظ ناهنپ و  يو  برضلاراد  ز  **** داتسرف رز  نادنچ  خاش  ار  نمچ 

رب ششخب و  نیا  اب  تسا  هجاوخ  فک  **** خاش ره  هک  دیوگ  نمچ  تعاس  ره  هک 

رصان مالسا  تلم  ریصن  **** بقانملاوب نادزی  نید  ریهظ 

رفاو ملع  اب  وا  ملع و  روفو  **** لماک لضف  اب  وا  لضف و  لامک 

ربدم شمکح  ردق  ریدقت  هب  **** مدقم شیار  اضق  میدقت  هب 

رباص قرب  شمکح  بنج  رد  دوب  **** لجاع كاخ  شملح  شیپ  رد  دوب 

ریاخذ ار  تورم  رد  شعبط  هب  **** نیازخ ار  توتف  رد  شکلک  هب 

رسفم شملح  ار  بیغ  زومر  **** یبرم شلدع  ار  عرش  روما 

رضاح تسه  نآ  وا  نهذ  رد  هن  هک  **** یلک لقع  لصاح  چیه  درادن 

رهاق لاجآ  یعاد  شباتع  **** بقاع لامآ  یهنم  شباطخ 

رکنم راکنا  نوردنا  شناوید  هب  **** تسوشح رارقا  ایئوگ  شمهس  ز 

رجاف درم  روجف  رب  یپ  گر و  **** ملاظم رد  یهاوگ  ششیپ  دهد 

رماقم دسانشب  شیوخ  فیرح  **** درادن وا  مهس  لیوات  اضق 

رشاع نودرگ  درخ  وا  ردق  ز  **** ضورفم درک  عسات  نودرگ  زا  رب 

ردقم زگره  دوب  یک  ردقم  **** دنادن وا  ردق  ریدقت  ردق 
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رماوا رد  تداب  لیجعت  ای  و  **** یهاون رد  تکاخ  مارآ  ایا 

رصاق وت  مارکا  رکش  زا  نابز  **** زجاع وت  ماعنا  فصو  زا  نایب 

ریاز رز  زو  تلیاس  میس  ز  **** تسا هرجم  ییوگ  وت  هاگرد  هر 

ریاط رسن  دیآرد  وا  ماد  هب  **** دزاس هناد  یتیگ  وت  دوج  زا  رگ 

رصاب سح  دباینرد  شحور  وچ  **** دریذپ هیام  نت  وت  فطل  زا  رو 

رفاسم مایا  وت  نوچ  دیازن  **** رودم نودرگ  وت  نوچ  دراین 

رمآ مکح  ردنا  نداد  نامرف  هب  **** رومام عرش  ردنا  ندرب  نامرف  هب 

رماع وت  رومعم و  تسه  هنامز  **** هنامز تلدع  زا  تفای  ترامع 

بآ دروخ  ورف 
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رحاس رحس  یسوم  رام  نوچ  نانچ  **** ملظ شتآ  تلدع 

رخاف ياهتعلخ  هب  ار  یضایع  **** داد تیبرت  رصان  دوعسم  رگا 

رصان دوعسم  دص  ود  ار  یضایع  **** تسدادن ناک  تهاج  داد  نآ  ارم 

ردانب الا  تتمدخ  رد  مسک  **** تسدیدن تدم  نیردنا  دنچ  رگو 

رکاش وت  قلخ  زا  مراد  اهنابز  **** تتامرکم قوقح  نآ  دای  هب 

رصقم زج  مریمن  مه  رخآ  هب  **** مراد روصقم  نآ  رب  مرمع  رگو 

رعاش رتوکین ز  رعش  نکیلو  **** درک ناوت  یک  لباقم  ارنآ  رعش  هب 

رفاک هچ  شوماخ و  هچ  ینعم  نیا  رد  **** تمعن نارفک  دوب  یشوماخ  وچ 

رثؤم نودرگدوب  ات  هشیمه  **** رثؤم ناکرا  دوب  ات  هشیمه 

رخآ چیه  ادابم  تنودرگ  وچ  **** ناصقن چیه  ادابم  تناکرا  وچ 

رتاوت رب  یمزع  داب  تتخب  ز  **** دیازت رد  يرمع  داب  تخرچ  ز 

رداق وت  ملع  ردق  رارسا  رب  **** یضاق وت  مکح  اضق  ماکحا  رب 

ربانم رب  تفیرح  مه  تیاده  **** سلاجم رد  تنیشنمه  تداعس 

رهام داب  یعبط  رعش  رد  ارم  **** يراج داب  يرما  عرش  رد  ارت 

رشبم بش  ره  ترگید  دیع  هب  **** رگید دیع  ات  درذگب  يدیع  وچ 

رودم خرچ  زکرم  ریز  وچ  هرامش 75 : هدیصق 

رونم دیشروخ  مرج  دش  ناهن  **** رودم خرچ  زکرم  ریز  وچ 

رتسم هن  مامت و  ییادیپ  هن  **** دومنب راسخر  کلف  زا  دیع  هم 

رضخا رحب  رد  ییهام  تسش  وچ  **** انیم خرچ  رب  ینخان  غیت  وچ 

رثؤم شتاذ  کلف  مارجا  زو  **** رثؤم شریس  نیمز  ماسجا  رد 
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رتفد کلک و  زا  زاین  یب  ترکف  وچ  **** ترکفب رترب  وا  زا  دوب  يریبد 

رب زا  هدرک  یلک  ماکحا  یسب  **** مولعم هدرک  يوزج  رارسا  یسب 

رکیپ ود  رد  وا  رکیپ  رون  ز  **** یسنا ینج و  رکیپ  نارازه 

ربلد ابیز و  نیچ  نایور  تب  وچ  **** نامارخ رگید  �هفرغ  رب  یتب 

رویز رز و  رد  رس  هب  ات  شیاپ  ز  **** یشک زان و  رد  مدق  ات  شقرف  ز 

رمحا رمخ  رپ  يرغاس  رگید  هب  **** نوزوم توص  اب  یطبرب  یتسد  هب 

رکشلو ناطلس  یب  هاگرکشل  وچ  **** یلاخ دوب  رگید  نحص  يوزارب 

رفاسم ای  رواجم  زا  رهاظ  هب  **** تسین یسک  اجناک  مدمآ  ینامگ 

نیا تفگ  درخ 
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رصیق ناقاخ و  زا  رترب  یهاش  هب  **** تسیهاشداپ میرح 

رز نیمز  دیاز  یمه  وا  ضیف  ز  **** من اوه  دراب  یمه  وا  لدع  ز 

رت هن  تسا و  کشخ  هن  هک  لداع  نانچ  **** درس هن  تسا و  مرگ  هن  هک  لماک  نانچ 

روخ ندید  دشابن  نکمم  بش  هک  **** نکمم تسین  وا  ندید  نکیلو 

رقشا كرت  ینامرهق  روالد  **** يو رد  یناوید و  دوبرب  نیزو 

ردیح راکیپ  اب  مصخ  شیپ  هب  **** متسر ناتسد  اب  گنج  زور  هب 

رجنخ هب  ایشا  تیصاخ ز  دربب  **** كوان هب  اقنع  مدع  زا  درآرد 

رخسم نیکمت  زا  شدوب  نیکمت  هک  **** نکمم نانوچ  �هجاوخ  يوزارب 

روشک تفه  تداعس  اب  شریس  ز  **** رصنع راچ  تیانع  زا  شنوع  ز 

رفو تمشح  وا  ششخب  یخس و  **** نیدو شناد  وا  تمعن  ینغ و 

رمعم نانوچ  يا  هشیدنا  گرزب  **** يدنه دوب  رگید  ریپ  رب  وزو 

ربارب شبنج  اب  دوب  شداز  هک  **** یشیپ مارآ  رب  تشاد  شتاذ  هک 

رهوج نوک و  داسف  وا  فالخ  **** ملاع لها  حالص  وا  قافو 

رم یب  دح و  یب  یمه  دمآ  نانچ  **** ملایخ رد  تباوث  تالایخ 

رهوگ دیراورم و  رد و  نارازه  **** بیکرت هدرک  یلحک  خرچ  ردنا  هک 

رفغم هزوریپ  زا  هدرک  هراذگ  **** ریت نیدسب  نوچ  ورزیت  باهش 

رب رپس  يراگنزب  یتسداهن  **** رادرهگ غیت  ییتفگ  هرجم 

ربونص راب  نوگدیراورم  وچ  **** ایرث لکش  رب  روث  خاش  هب 

رب زا  هاگ  ریز و  مرج  زا  یهگ  **** نادرگ بطق  درگ  شعنلا  تانب 

رواد راداد  دزیا  ياضق  **** دنوادخ يار  زکرم  درگ  وچ 
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ربمیپ نادزی و  نید  ریصن  **** مظعم ناطلس  کلم  ریزو 

رس ات  ياپ  زا  تفرگ  شدمح  ناهج  **** هاج زا  هکنآ  دومحم  دمح  ناهج 

رخؤم تبتر  رد  لقع و  مدقم  **** مدقم شناد  رد  دهع و  رخؤم 

ردکم مارجا  دیشروخ  اب  وچ  **** يوامس مارجا  شیار  بنج  هب 

ربعم چیه  ار  وا  عبط  رحب  هن  **** یتسپ چیه  ار  وا  ردق  جوا  هن 

رتوبک شیعس  یب  زاب  دریگن  **** تیاده شنوع  یب  لقع  درادن 

روحا وچ  لاوحا  �هدید  دشابن  **** دشابن وا  نامگ  نوچ  ینیقی 

دب و دنادرگب  **** رهد زک  تسه  نآ  تردق  شمهو  هب 
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ردقم کین 

ردنکس دس  اضق  شیپ  دشک  **** مهس زک  تسه  نآ  توق  شردق  هب 

ربنع کشم و  شدوپ  تسرات و  شطخ  **** ششخب دوج و  شجوم  تسرحب و  شفک 

رکنم تسا  ییهن  وا  یهن  يادخ و  **** فارسا یتسدرک ز  یهن  هنرگا 

رگناوت یشیورد  شیورد و  ناهج  **** یتسدش وا  ياخس  طارفا  ز 

رب �هروش  ردنا  شفطل  میسن  **** رحب �هجل  ردنا  شرهق  مومس 

رعرع هریت  رابغ  زا  درآرب  **** شتآ یهام  ماسم  زا  درآرب 

رپ ار  داب  شرما  لیجعت  اب  هن  **** ربص ار  كاخ  شملح  مارآ  اب  هن 

رصرص لاجعا  لسک ، نیا  شیپ  هب  **** زکرم لاقثا  فیفخ ، نآ  بنج  هب 

رگمتس خرچ  دنک  نایصع  شرو  **** شیدنادب مصخ  دهن  ناتهب  شرگ 

رگخا مرج  نوچ  دوش  نیا  موجن  **** نویفا بآ  نوچ  دوش  نآ  باعل 

رذآ ربا  دش  وا  عبط  هنرگو  **** وهآ فان  دش  وا  کلک  هنرگا 

رفذا کشم  نیا  كون  هب  دیاس  ارچ  **** ایرد رد  نآ  قطن  هب  دراب  ارچ 

رگید دنبای  یتلع  ار  کلف  **** سفن توق  زج  رگا  شبنج  نیا  رد 

رواخ هب  دزات  رتخاب  زا  یمه  **** ار وا  هک  دشاب  وا  راک  ماظن 

رفظم ادعا  رب  وت  تخب  ای  و  **** قفوم ناسحا  رب  وت  عبط  ایا 

رشحم ماش  ملاع  حبص  زا  رهق  هب  **** يرآرب یشوک ، رگ  هک  سک  نآ  ییوت 

رثوک بآ  خزود  دود  زا  فطل  هب  **** ینارب یهاوخ  رگ  هک  سک  نآ  ییوت 

ردام راچ  زو  ردپ  هن  زا  ناهج  **** وت زا  رتهب  يروپ  تسدرواین 

روخرد دبال و  نانچ  ار  تیاده  **** عادبا ودب  رد  يا  هدوب  یلقع  وت 
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ربهر چیه  تروص  هب  ار  یلویه  **** تسدوبن نونکاات  وت  رون  زج  هک 

رقحم وت  لامک  شیپ  ناهج  **** فوجم وت  راقو  شیپ  نیمز 

روزم وت  يانث  رد  زج  نخس  **** هدیمش وت  غامد  رد  زج  درخ 

رتبا ظفل  رد  يونعم  زمر  وچ  **** ییورد هچرگ  یملاع  زا  شیب  وت 

رذآ عبط  ردنمس  اب  نوچ  نانچ  **** نودرگ نارود  وت  فطل  اب  دنک 

رزآ میلعت  رسپ  اب  نوچ  نانچ  **** ناطیش ساوسو  رده  وت  اب  دوب 

تهاگرد هب  نوچ  ثداوح 
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رش هنتف و  ناشیا  زا  شیب  دیازن  **** دندیسر

رهزا دیشروخ  دنک  ادیپ  خر  هک  **** دنامب نادنچ  یگریت  ار  بش  هک 

رگنل یتشک و  وت  ملح  هانپ و  **** يو رد  تسنافوط و  هنتف  زا  ناهج 

رداچ هزوریپ  نیا  رود  ریزب  **** ناد دوخ  ینیب ز  ییزوریپ  رگا 

رطضم روجهم و  تتمدخ  زا  زور  ود  **** تشاد نم  نامرح  ار  هدنب  نم  رگو 

رد رب  هقلح  نوچ  نزم  ممرج  کی  هب  **** شوگ رد  وت  دهع  �هقلح  مراد  وچ 

رفظملاوب ار  جرفلاوب  نوچ  نانچ  **** ار يرونا  یمیدق  مودخم  وت 

رفاک هچ  نم  هچ  منک  نارفک  رگا  **** يو رد  تسا و  هلبق  وت  هاگرد  ارم 

رواب درک  ناوتن  هک  تدم  نیرد  **** تسا هتفرن  يریصقت  هک  میوگ  یمن 

ریخم دوبن  کلف  روبجم  هک  **** تسدوبن نم  رایتخا  نکیلو 

ردنا متسدوب  یینادرگرس  هب  **** نادرگ نودرگ  رس  اپ و  یب  نیا  زا 

ررقم يدرک  یکدنا  منابز  **** ناکما رد  يدوب  نآ  ریرقت  رگ  هک 

رکاچ هنیرید  رت  خاتسگ  دوب  **** گناز هن  رذع  مداد  هک  یماربا  هب 

رذآ دعب  يد  دوب  ات  هشیمه  **** زورما زا  شیپ  يد  دوب  ات  هشیمه 

رتشوخ داب  يد  زا  زورما  همه  **** نورقم داب  يد  اب  ترذآ  همه 

رسیم درآ  يور  ماک  تچ  ره  هب  **** ایهم دیارگب  يار  تچ  ره  هب 

ررکم دیان  رس  هک  يرارکت  هب  **** نودرگ رود  نوچ  وت  رمع  باسح 

رز عجرم  تدار  تسداب  ناک  وچ  **** لک يوس  ازجا  عجرم  نوچ  نانچ 

رتخادب نییآدب و  تشیدنادب  **** تخبوکن مانوکن و  تهاوخوکن 

رغاس ماج و  طاشن  تلاس  همه  **** یحضادیع زور  وچ  تزور  همه 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 420 

http://www.ghaemiyeh.com


رب رحب و  رومعم  وت  لدع  نامض  رد  يا  هرامش 76 : هدیصق 

رض عفن و  رارسا  وت  کلک  ریسم  رد  يو  **** رب رحب و  رومعم  وت  لدع  نامض  رد  يا 

رو هیاس  دیشروخ  تباث و  نامسآ  يو  **** زوس هنتف  مایا  لداع و  راگزور  يا 

رت کشخ و  چیه  کلف  روج  شیر  کشخ  اب  **** يدنامن ار  ناهج  هنرگا  دوب  وت  لدع 

رذح رب  تسهاک  ضرعت  زا  هداجیب  **** تیصاخ ربج  اب  وت  لدع  راگزور  رد 

رهوگ هداس  بآ  رد  **** تستخاس وت  تسدو  لد  �هلضف  یتیگ ز 
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رز هریت  كاخ  رد  و 

رضحام تسار  کلف  هچره  رهد  ناوخ  رب  **** دنا هدرک  بیترت  وت  ناوخ  یقبام  زو 

رتسآ كالفا  �هربا  زا  تستخودرب  **** شترطف طایخ  هک  تسیتوسک  وت  ردق 

رمش دوب  تعبط  تفاطل  رب  ایرد  **** میقع دوب  تکلک  جیاتن  رب  نودرگ 

رب هدرپ  تستفرگ  هچرگا  رهد  زار  زا  **** هاگن یمه  دراد  وت  کلک  هدرپ  کلم  رب 

رد هدرپ  يور  ناز  راد و  هدرپ  يور  نیز  **** اهلاس تسدوب  هک  تسیک  رهد  کلم  رد 

رطخ يرتشم  يا  رطاخت و  باتقآ  يا  **** ماقتنا خیرم  تلامتسا و  خرچ  يا 

رثا دنک  ادیپ  هیمان  ياوق  رد  رگ  **** تکرابم تلامج  قشع  انث و  صرح 

رصب دهن  سگرن  �هدید  قابط  رد  ناو  **** مالک دهن  نسوس  شماخ  نابز  رد  نیا 

رس هب  یتسود  دربن  یمه  نیبگنا  اب  **** موم عبط  هکنآ  تست  متاخ  شقن  قشع  زا 

رجح درب  تعاط  �هدجس  مرن  موم  نوچ  **** رهم لوبق  رد  ارت  نیگن  رگا  تفگشن 

رکف رد  هشیدنا  دنک  ناخد  وا  بیساک  **** زوسرایتخا نانچ  تسا  یشتآ  وت  رهق 

ررش نوچ  راب  کی  هب  شیتسین  یتسه و  **** تسه هکنآ  رهب  زا  ینمیا  نمشد  رش  زا 

رمس رد  هدینشن  هدیدن و  ناهج  رد  سک  **** نامسآ وچ  علوم  وت  دوسح  نتشک  رب 

رذتال هک  دمآرب  شنارتخا  زا  دایرف  **** داد هطوغ  وچ  ار  یکی  ناج  خرچ  نافوط 

رمق خر  رب  یتیراع  نسح  راثآ  **** وت رهق  داب  دسر  خرچ  هب  را  دراذگن 

رهس دنک  بکرم  رانک  وک  عبط  رد  **** دتف ناهج  رب  وت  ریغت  �هیاس  رو 

رظن دنک  لوحا  �هدید  هب  وت  يوس  مه  **** کنآ طرش  هب  نکیل  وت  ریظن  کلف  دنیب 

رفس تهج  شش  ره  هب  وشن  قیرط  زا  درک  **** کلم خیب  قوجلس  �هدود  غیت  باز  نوچ 

رب راب و  دنوادخ  وت  ار  گرب  خاش و  ناو  **** گرب دیهش  ردص  سخاش و  ماظن  دمآ 
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ربت ندز  دهاوخن  تخرد  نیا  خیب  رد  **** راب وت  نوچ  رهب  زا  دبا  ات  لاوز  تسد 

قتت رد  تشاد  هک  لوا  ز 
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رهگ ار  حابشا  همیشم و  ار  حاورا  **** يوزنم عنص 

رنه همه  یناهج  هب  ناهج  ردام  يا  **** یلماح تفگ  اضق  هنامز  اب  هیفخ  رد 

رسپ یکی  لداع  ملاع  ریزو  دیاز  **** ارت نامز  رخآ  هب  تفگ  هنوگچ ، اتفگ 

ریس اشداپ  دوب  شیوخ  داهن  رد  مه  **** ناشن اشداپ  دوب  رما  ذافن  رد  مه 

رشب تروص  رد  هدمآ  سدقم  یحور  **** تهج زیح  رد  هدمآ  درجم  یلقع 

رپ زیت  هوک  لثم  هب  وا  ملح  گنس  اب  **** ریس دنک  خرچ  لثم  هب  وا  مکح  ریس  اب 

رظتنم وت  زج  یسک  دوبن  ار  هدعو  ناک  **** رظتنم هراچیب  وت  دهع  هب  ات  دوب  یم 

ردق زا  دید  نامه  دینش  اضق  زا  چناک  **** نآ طاشن  زا  دیسر  ماک  هب  نوچ  زورما  و 

رکش رس  هب  ات  اضق  رکش  ناهد ز  کی  اب  **** تسیا هنامز  هنامز  يوک  درگ  هب  نادرگ 

رپ لاب و  تسداشگ  وت  تدم  رهب  زا  **** رهد ياوه  رد  اقب  يامه  دوخ  هچ  یناد 

رده دنک  سکره  هب  شیوخ  راگزور  وک  **** راگزور تسدنسپ  تشرد  نآ  هن  هنرو 

روص دنک  تیاکح  بآ  حطس  هک  نانوچ  **** دنک یمه  تیاکح  وت  هگرد  كاخ  دوخ 

رثا رب  رهد  سپ  لوا و  دمآ  وت  تاذ  **** دوجو عمجم  رد  هبترم  قبس  يور  زک 

ربز رب  تسدیسرن  سک  خرچ و  ریز  رد  **** تسین وت  نوچ  هک  مناد  منادن  یمه  نیا  نم 

رگن نامز  رخآ  نماد  ضرع  لوط و  رد  **** تناحتما تسد  دوشن  رگ  خرچ  بیج  رد 

ردپ هن  ریثات  ردام و  راچ  بیکرت  **** ار نوک  دنزرف  هس  دننک  تیبرت  ات 

رپس ورف  هن  نآ  كرات  ردق  ياپ  رد  **** راد مرن  راچ  نیا  ندرگ  عوط  قوط  زا 

رمش یمه  يداش  هب  رامش  یب  نارود  **** رامش زا  هن  رامش و  لصا  تسا  دحاو  ات 

ردم نیا  درگ  دوب  رادم  ار  خرچ  ات  **** رادم ار  مایا  وت  دارم  زکرم  رب 

رگداد ناحبس  وت  ياقب  �هدنراد  **** شخبداد ناطلس  وت  ياضر  �هدنیوج 
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رخفم ار  کلم  نارود  وت  ياقب  یهز  هرامش 77 : هدیصق 

کلم نارود  وت  ياقب  یهز 
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رویز ار  لدع  ناتسب  وت  ياقل  یهخ  **** رخفم ار 

رصیق نوچ  رازه  رکاچ  وت  هاگ  مزب  هب  **** ناقاخ نوچ  رازه  بجاح  وت  هاگراب  هب 

رپس ملظ  شیپ  وت  مزح  هتخاس  لدع  ز  **** نانس فوخ  شیپ  وت  مزع  هتشاد  نما  ز 

رفاک لد  رد  هراومه  وت  حمر  نانس  **** ودع ناهد  رد  هتسویپ  وت  غیت  نابز 

ربز ریز و  لخب  راثآ  وت  مارتحا  هب  **** نادابآ دوج  داینب  وت  ماشتحا  هب 

رمق طاسب  رب  لاضفا  وت  تخت  هداهن  **** لمح قاطن  رب  دیشروخ  وت  تخر  هدیشک 

رطضم نم  نابز  ددرگ  وت  لدع  تعن  ز  **** رصاق نم  نایب  دشاب  وت  ملح  فصو  ز 

رذح ربب  هنیک  تقو  دنک  وت  رجنخ  ز  **** ناهن ریش  مشخ  هاگ  دوش  وت  خچان  ز 

رب رد  ارت  درورپ  یمه  زان  هب  رنه  **** کلم رد  ارت  درورپ  یمه  فطل  هب  فرش 

روآ مان  نارماک و  يرنه  كرابم و  **** اخس تخرد  نیا  زا  دنتسه  هک  هدازهاش  ود 

رنه لدع و  راختفا  نآ  نیدلازع  هدوتس  **** فرش کلم و  رایتخا  نیدلا  فیس  هدیزگ 

رن يریش  هزرش  هتشگ  نآ  رجنخ  عیطم  **** تسم یلیپ  هدنژ  هتشگ  نیا  خچان  ریسا 

رپ ار  نیا  ریت  غرمیس  رپهش  دسر ز  **** قوط ارنآ  رتچ  دیشروخ  رکیپ  دزس ز 

ردام ار  دوج  دنزرف  هدش  نآ  ياطع  **** نوناق ار  لدع  مایا  هدش  نیا  ياخس 

رمس هنامز  رد  هتشگ  نآ  تلود  عیدب  **** نارق هراتس  اب  هدرک  نیا  تمه  عیفر 

رجنس تلود  جات  نآ  تلود  ناشن  **** قوجلس تکلم  رخف  نیا  تکلم  لاثم 

رسفا نآ  لدع  لابقا  هب  تفرگ  فرش  **** میهید نیا  کلم  نارود  هب  تفای  لامک 

رجنخ نآ  ماین  رد  ردق  هلمح  هاگ  هب  **** خچان نیا  فالغ  رد  اضق  هنیک  تقو  هب 

ردپ تخت  شیپ  هتسب  رمک  راو  مالغ  **** دنداب نامداش  کلم  فرش  رد  هشیمه 

رورس دوش  نارورس  رب  وت  يانث  رد  هک  **** یمه هدنب  تشاد  دیما  اناگیادخ 
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رت سپ  دوش  یم  بات  نسر  مسر  هب  نونک  **** ددرگ رتشیپ  زور  ره  وت  هاگراب  هب 

تسین لخد  ز 
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رم یب  وا  ماو  یناشن و  تسین  عفن  ز  **** دح یب  وا  جرخ  یلانم و 

رد �هناتسآ  هسوب  دهد  راو  مالغ  **** يروتسد رایرهش  دهد  هکنانچ  رگا 

رت میاد  هدرک  دنوادخ  کلم  داب  هب  **** انث رکش و  نابز  دیارگ  هناخ  يوس  هب 

راب تبون  کلف  هاشنهش  تسکشب  نوچ  يد  هرامش 78 : هدیصق 

راصح درک  ناهج  درگ  بش  �هدرپارس  زو  **** راب تبون  کلف  هاشنهش  تسکشب  نوچ  يد 

راگنز زا  يا  هرک  رب  یلط  رز  زا  یسوق  **** دنشک هک  یلکش  هب  دیع  هم  دومنب  يور 

راثآ وس  نیا  زا  شلوعفم  لعاف و  وا  ریس  **** ریثات وس  نآ  زا  شلوبقم  لباق و  وا  مرج 

رازن تشگ  یمه  زاب  وا  یکیدزن  هگ ز  **** هبرف دش  یمه  دیشروخ  يرود  زا  یهاگ 

راگن درک  یمه  حور  قرو  ردنا  ینعم  **** کلک هب  هک  يریبد  حور  کبس  دوب  وزا  رب 

رادیب نابیقر  مشچ  نوچ  لماک و  شدرخ  **** هتفخ نامیئل  تخب  نوچ  بلاغ و  شهفس 

رارسا ار  کلف  هچره  شملق  ردنا  مغدم  **** رودقم ار  اضق  هچره  شنخس  ردنا  رمضم 

راعشا ینزو  همه  زا  وا  رتفد  رد  دوب  **** تایآ یعون  همه  زا  وا  �هتخت  رب  دوب 

راوشد زوه  دجبا و  نآ  رب  توح  رد  هدرک  **** ناسآ تایه  هقطنم و  نیرب  ولد  رد  هدرک 

راقع ماج  رگد  هب  يدغس  طبرب  یفک  هب  **** مادنا میس  یمنص  رگید  مراط  رب  زاب 

راکف تشگ  یمه  شوکین  خر  تراشا  زو  **** هتسخ دش  یمه  شنیریش  بل  مسبت  زا 

راقیسوم �همزمز  رتو و  اب  اون  مه  **** یقیسوم �هلصاف  دتو و  اب  ناماوت 

راک هب  راوید  هن  دوب و  نوتس  هن  ار  وا  فقس  **** عیفر تخس  وا  مراط  زا  رب  دوب  یترضح 

راهظتسا كاخ  هتفای  وزو  رهظتسم  کین  **** ورد رایشه  لداع و  درخ  وچمه  یکلم 

رانید زا  ناک  �هسیک  یمه  درک  رپ  هاگ  **** رهوگ زا  ربا  نماد  یمه  درک  یهت  هگ 

راهن لیل و  وا  رخآ  درگ  بهشا  مهدا و  **** ضیضح جوا و  وا  �هدرپارس  زیلهد  نحص و 
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ار ربا  **** ناخد یهجو ز  هب  داد  یمه  لخد  ار  داب 
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راخب یهجو ز  هب  درک  یمه  جرخ 

راکیپ رد  دوش  هریخ  کلف  ریش  وزا  هک  **** یلدریش ورد  دوب  رگد  نادیم  زاب 

راکش تقو  درب  لاجآ  �همان  شکوان  **** فاصم زور  دنز  حاورا  ندرگ  شرجنخ 

راد رب  ار  یکی  درک  یمه  هریخ  ببس  یب  **** سبح رد  ار  یکی  تشاد  یمه  هتسب  هنگ  یب 

رادید فسوی  مد و  یسیع  فک و  یسوم  درم  **** فرش رترب ز  همه  نانیا  زا  دوب  يا  هجاوخ 

راهچ جنپ و  شش و  تفه و  رب  شیار  تیار و  **** ناسحا رون  هدنکارپ و  لدع  �هیاس 

راتفگ شدوبن  درک و  یمه  یحو  یلما  **** هدید شدوبن  دید و  یمه  بیغ  ملاع 

رامش دح  زا  هدش  نوریب  شرمع  تدم  **** ریپ يودنه  ورد  دوب و  يا  هعموص  وزا  رب 

رایسب شگنرد  ملح  نوچ  يراک  همه  رد  **** كدنا شباتش  ربص  نوچ  یلغش  همه  رد 

رانز رب  نایم  هب  ار  یکی  تسب  یم  هاگ  **** یلسع رب  فتک  هب  ار  یکی  تخود  یم  هاگ 

رادقم دش  یمن  هریچ  ورب  هک  نادنچ  دوب  **** متشه رهپس  رایسب  مجنا  ددع 

راب هگ  ناهاش  يرایسب  باوخ ز  هگ  رد  **** یتسه مجنا  يرایسب  هک ز  ییوگ  تسار 

راهب ربا  شفک  تسطیحم و  رحب  وا  لد  **** دوج هب  هکنآ  ینارمع  نسحلاوب  نید  دجم 

رای دران  ناهج  دیلاوم  شخرچ ز  هکناو  **** لثم دران  کلف  تانارق  شرهد ز  هکنآ 

راولش رد  دتف  کیک  شطخس  اب  ار  هوک  **** هزوم رد  دتف  گنس  شفرش  اب  ار  خرچ 

رارقا دروآ  ردق  اضق و  وچ  یتیگ  ود  ره  **** هاوگ شیگرزب  لابقا  رضحم  رب  تشگ 

رات ردنا  دنکفن  تعیبط  هدعم  کی  دوپ  **** شدوج قیالخ  قازرا  نماض  دشن  ات 

راسهک رد  دنز  هنعط  یمه  کبک  ار  زاب  **** نونک هک  یلامک  هب  شلدع  الیتسا  تسه 

راقنم درادن  شافخ  �هدننام  هکناز  **** بلخم درادن  غرمرتش  دننام  هکناز 

رافوس نوچ  نابز  تسدیشک  ماک  رد  لقع  **** تسداشگب کلف  زیت  شملق  نابز  ات 
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راوشد دشابن  بیغ  ورب  هکنآ  شدرخ  **** نایغط دباین  هار  ودب  هچنآ  شملق 

ار ناهج  لاغشا  تیمک  تسه 
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رایعم ار  کلف  ماکحا  تیفیک  تسه  **** نازیم

رابکتسا یب  �هجاوخ  یهز  رود  دب  مشچ  **** قاقحتسا اب  رتهم  یهز  شاب  نامداش 

رارحا رد  ودب  راوز و  عجرم  تسلجم  **** نایعا رب  ورب  تاداس و  دصقم  تهگرد 

رابک هب  راغص و  هب  هدیسر  وت  دوج  جرخ  **** فیرش عیضو و ز  هدیود ز  وت  حدم  لخد 

رامیب ار  افش  رهق  تیبرت  زا  ینک  **** رهوج ار  ضرع  فطل  تیوقت  زا  ینک 

راقو هاگ  دوب  وت  ملح  �هیاس  رد  كاخ  **** ذافن تقو  دزو  وت  مکح  فقوم  رد  داب 

رامخ رمخ  زا  درب  نوریب  وت  لدع  ششوک  **** قاحم هام  زا  دنک  نوریب  وت  يار  شبات 

رادیب نت  کی  وت  تخب  درخ و  زج  ناهج  رد  **** دنامن هک  نونکا  دش  ماع  نانچ  وت  نما  باوخ 

راسی تسه  ارم  هچره  مهد  وت  نیمی  هب  **** سرتم تفگ  کلف  دروخ  نیمی  وت  راسی  هب 

راع دیآ  یمه  وت  راسی  ار ز  نیمی  ناک  **** بدا رادهگن  هک  دز  ورب  گناب  تتمه 

رارق تسدرکن  وت  ردق  نماد  رد  هک  زج  **** دوجو نابیرگ  رس ز  کلف  دروآرب  ات 

راسف درک  ناوت  كالفا  نسوت  رس  رب  **** باکر درک  نارگ  وت  مزح  ضیار  اجکره 

رامسم دز  ناوت  ریدقت  �هناخ  رد  رب  **** ارچ نوچ و  رد  داشگب  وت  عنم  اجکره 

رانچ تسد  نورب  خاش  زا  دمد  ناشفا  مرد  **** راهب وچمه  دزو  وت  تسد  فک  زا  ابص  رگ 

رارق تسدرکن  وت  تسد  فک  رد  نانع  زج  **** باکر تسدوسن  وت  ياپ  فک  اب  کلف  زج 

راذگب نم  نخس  وا  اب  هک  دیشروخ  تفگ  **** دنام تیار  هب  دیشروخ  هک  تفگ  متساوخ 

رادب هک  دیوگ  وت  مکح  لثم  هب  ار  کلف  رگ  **** دتفا نیچ  کلف  مارجا  همه  نیبج  رد 

رازیب میادخ  هنرگو ز  تسنانچناک  **** نتفگ مهاوخب  هتکن  کی  وت  یگرزب  رد 

راید دباین  وت  زج  ناهج  ود  راید  رد  **** زورما دیوجب  فاصنا  رس  زا  رگا  لقع 

اور يو  **** نامرف رب  کلف  تفه  ره  هب  هدرک  ناور  يا 
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رازاب ردنا  تهج  شش  ره  هب  هدید 

راغص فورعم  وت و  زا  رابک  روهشم  تشگ  **** میلقا تفه  ره  هب  هام  شش  هب  هدنب  نم  مان 

راخ رب  لگ  دوب  شین  رب  شون  رخب ، مه  **** دزرا رو  نم  تمحز  منخس  دزرین  رگ 

رایب هک  میوگ  هک  ملع  نآ  ره  ریگ  مدیوگ  **** لاح ردنا  کنانچ  داقنم  مراد  يرطاخ 

راوس كاردا  هگ  تلقع  وچ  تسه  نخس  رد  **** وفع هگ  تمصخ  وچ  تسا  هدایپ  هچرگ  بدا  رد 

رانک هب  دناتس  هتفسان  رهوگ  وزا  هک  **** وت یحادم  هب  تسب  نایم  وچ  دیاب  درم 

راثن وت  ياپ  فک  رد  دنک  زور  رگد  ات  **** بیغ ملاع  زا  دنک  رهاوج  بسک  بش  همه 

راید ناگرزب  ناکرا و  کنیا  رایب  وگ  **** تفگ دناد  نیزا  هب  سک  رگو  تسنیا  مرعش 

راریپ ای  منخس  نیا  دوبن  راپ  ارچ  هک  **** نآ زا  میوگ  یمه  هدنب  نم  هک  هن  شاح هللا 

راب دیآ  ارچ  هویم  نینچ  خاش  نم  وچ  زک  **** يوگب وت  هنرو  دیوگ  یم  وت  لابقا  مه  نیا 

راکنا درک  ناوتن  ایادخراب  ار  زور  **** رکنم دش  ناوتن  ارنآ  دناد و  سک  همه 

راپ زا  لاسما  لوا  دوشن  هدیرب  ات  **** يد زا  زورما  �هتشر  دوشن  هتسسگ  ات 

راتفرذپ ترگد  زور  هب  زور  ره  داب  **** رمع نماض  ترگد  لاس  هب  لاس  ره  داب 

رادروخرب ناهج  یناوج و  ناج و  نت و  زو  **** نوزفازور فرش  یگرزب و  يور  زا  میاد 

راهنز رد  کلف  بیساز  وت  هاج  �هیاپ  **** تمصع رد  لجا  درگ  زا  وت  رمع  نماد 

رازه لاس  نینچ  نویامه و  وت  رب  ون  لاس  **** نهک نودرگ  داب ز  تون  لابقا  مدره 

رارق یب  تسمرس و  دمآرد  مرد  زا  شود  هرامش 79 : هدیصق 

رای هدرک  تفه  ره  هتفه و  ود  هم  نوچمه  **** رارق یب  تسمرس و  دمآرد  مرد  زا  شود 

رامخرپ زوس  ناهج  باوخ  مین  مشچ  اب  **** نکش رپ  زیوالد  رادبات  فلز  اب 

رانک رد  گنت  رکش  گنت  وچ  شمدرواو  **** درک مالس  دیود و  شیپ  ياج و  متسج ز 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 433 

http://www.ghaemiyeh.com


تاجک زا  تفگ 
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راک لاح و  تسنوگچ  یگدنامب و  ینوچ  **** يا هدیسر  یک  دوخ  مسرپ و 

راگن نوچ  وت  يور  يداش  نونک ز  نکیل  **** دوب هابت  سب  وت  مغ  زا  ملاح  هک  متفگ 

راز ياه  هلان  اب  وت  گنچ  ریز  وچ  مدوب  **** يدماین مرانک  هب  وت  گنچ  نوچمه  ات 

رابکشا يوگ و  نآ  �هصق  درک و  زاغآ  **** زور تسخن  زا  قارف  يارجام  تسشنب و 

راظتنا راب  نم  تقاط  دح  وت ز  یب  **** تشذگرد وچ  رخآ  هک  تسیرگ  یم  تفگ و  یم 

راید نیا  رد  نامرگد  راب  دوب  رادید  **** سفن کی  زاب  مه  هب  هک  ار  يادخ  تنم 

رابتعا میتفرگ  ثیدح و  نیا  زا  میتفگ  **** نامز کی  وچ  دش  نخس  هب  نخس  زا  هصقلا 

راعتسم ظافلا  لکشم و  ياهنزو  رب  **** يرعاش عیطقت  یناعم و  رد  داتفا 

راکشآ هب  لب  ناهن  هن  طمن  نیز  ود  يزمر  **** نک لاؤس  مبارخ  تسم و  هچرگا  اتفگ 

راسی ای  تسا  نیمی  خرچ  رود  ریز  رگ  **** تسوزا خرچ  رود  سپ  هکنآ  تسیچ  هک  متفگ 

راهب رد  ربا  وا  زا  هدروخ  مرش  لذب  رد  **** نازخ رد  خاش  ورب  هدرب  کشر  مزب  رد 

راهچ زا  تفه و  زا  هک  ماظن  نامه  دراد  **** يوا عرف  خیب  زا  هک  تسوا  دوجو  لصا 

رایرهش روتسد  هدیزگ و  ناهج  زا  نآ  **** برغ قرش و  ناطلس  بیان  تسد  هک  اتفگ 

رایتخا تسد  رد  یتیگ  مامز  دراد  **** رما ذافن  زک  یمصع  دمحا  دودوم 

رابیوج شردام  هیاد و  شابص  يدوب  **** یبص رد  هک  ناج  یب  نت  نآ  تسیچ  هک  متفگ 

رازن هم  لاس و  وا  هبرف و  هاش  کلم  وز  **** ناود بش  زور و  وا  نکاس و  هنتف  جوم  وز 

راوهاش رد  دنک  قطن  رانک  رد  هگ  **** هقطان سفن  دهن  فرح  جازم  رد  هگ 

راب زور  هب  تسایس  رب و  هاگ  فطل  نآ  **** برغ قرش و  روتسد  بیان  کلک  هک  اتفگ 

راوتسا تلود  �هدعاق  نید و  داینب  **** تسوا ناکم  زک  یمصع  دمحا  دودوم 

رد **** منک ناحتما  ترگا  يا  هدیصق  متفگ 
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راگزور دوصقم  �هصالخ  نیا  حدم 

رایب ملق  تاود و  زیخ  هصق ، يوگ  مک  **** تفگ دومن  دناوت  مایق  نادب  تعبط 

رازگ نخس  قیفر  ریزگان و  رای  نآ  **** شیپ هب  شمدرب  ملق  تاود و  متساخرب 

رادبآ عوبطم  �هدیصق  نیا  روف  رب  **** تشونورف رفرف  ذغاک و  کلک و  تشادرب 

رابیوج زا  زاب  دروآ  میسن  يریگبش  داب  هرامش 80 : هدیصق 

راسهوک زا  زاب  تشارفا  ملع  يراذآ  ربا  **** رابیوج زا  زاب  دروآ  میسن  يریگبش  داب 

راطق رد  نامارخ  شکرهاوج  نالیپ  وچ  ناو  **** اوه رد  ناباتش  رب ، تراشب  ناکیپ  وچ  نیا 

رابدیراورم ربا  زا  هوک  گنس  عصرم  هگ  **** میسن يروفاک  داب  زا  تشد  كاخ  رطعم  هگ 

راهدنق شقن  وچ  نیرسن  هلال و  زا  غاب  يور  **** یتبت کشم  وچ  نسوس  سگرن و  زا  كاخ  يوب 

راکشآ دشابن  ششاقن  هک  یشقن  اذبح  **** نایم رد  دشابن  شراطع  هک  ییوب  ابحرم 

رارق یب  دش  ارچ  نم  نوچ  دشن  ادیش  رگا  داب  **** یمه دیرگ  ارچ  نم  نوچ  دشن  قشاع  رگا  ربا 

رامخ رپ  سگرن  مشچ  غورف و  اب  لگ  �هرهچ  **** تسارچ سپ  لم  ندروخ  زا  تسدش  لبلب  رگا  تسم 

راز هلال  ناشخر  گنر  ناتسلگ و  ناشطخ  يوب  **** دوب هک  اریز  دشب  نایور  تب  رازاب  قنور 

راخ دیور ز  یمه  لگ  اراخ  دیور ز  یم  هلال  **** تشد هوک و  ردنا  هکناز  لگ  هلال و  نوچ  روخ  هداب 

راهب مایا  رد  هصاخ  دوب  دب  ندرک  هبوت  **** حوبص ماگنه  هب  لگ  رب  دوب  شوخ  ندروخ  هداب 

رابک رخف  ناهج  ردص  سلجم  ردنا  هصاخ  **** حابم تسلالح و  یفاص  یم  يروس  لگ  رب 

راهنیز ایرد  رد ز  ناما و  دهاوخ  ناک  رز ز  **** شاخس تسد  زا  هک  نیدلا  ءالع  یلاع  سلجم 

رایرهش رایتخا  راگزور و  راختفا  **** تسه هکنآ  دومحم  دوج  رهپس  ملع و  ملاع 

رایع مک  شردق  گنس  رب  نارتخا  هاج  دقن  **** هاوخ هیام  شدوج  تسد  زا  نامسآ  دوج  تسد 

رانکرب ار  وا  صخش  ییوگ  تسدرورپ  حور  **** لزا رد  ار  وا  حور  ییوگ  تسدرورپ  لقع 
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ناراکتسار زج  سکچیه  تمایق  رد  **** تسین هکنآ  يارب  زا  تسدرک  هشیپ  يراک  تسار 
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راگتسر

راسگنس ار  انف  شدولوم  زور  دزیا  درک  **** شاقب رهب  زا  هک  یلاخ  وا  زا  ملاع  دوش  یک 

راقو فطل و  وا  ملح  عبط و  كاخ  داب و  نوچ ز  **** رون یکاپ و  وا  يار  حور و  درب  شتآ  باز و 

راختفا يور  يزیچ ز  دوخ  دروخ  رد  یکیره  **** نامسآ نیمز و  وا  يار  ملح و  زا  دنتساوخ 

راگدای ارنآ  دیشروخ  تعلخ و  ار  نیا  هوک  **** داد لاح  ردنا  دش  هگآ  لاؤس  ناز  نوچ  وا  دوخ 

رانچ تسد  نورب  دیآ  مرد  اب  تمایق  ات  **** نیمز رب  دراب  هرطق  ناسین  هب  رگ  شدوج  ربا 

رات دیشروخ  �همشچ  وت  تعلط  شیپ  هب  يو  **** تسپ مارجا  �هیاپ  وت  تمه  بنج  هب  يا 

راعتسم تسوحن  نآ  دافتسم و  تداعس  نیا  **** لحز وت  رهق  سیجرب و ز  وت  فطل  زا  دراد 

رادم ردنا  رهپس  هن  ریسم و  رد  بکوک  تفه  **** تستردق ماب  لابقا و  هگرد  هانپ  رد 

راد هدرپ  ار  نیا  تفه  ناو  نابساپ  ارنآ  هن  نیا  **** تسارچ سپ  میوگ  دوب  دیاشن  دیوگ  یسکرو 

راسی ار  تنیمی  بش  زور و  تسه  ناطلس  يار  **** نیمی ار  تراسی  هم  لاس و  تسه  نادزی  لضف 

رات تسدوب  شتمصع  دوپ و  تسدوب  شتعفر  **** تتلود صخش  دیشوپ  فرش  زک  یسابل  ره 

رام وچمه  تدوسح  يراوتم  كاخ  رد  دوش  رو  **** فشک نوچمه  تنمشد  ناهنپ  گنس  رد  دوش  رگ 

رامد ناز  درآرب  تمشخ  تبیه و  تمیزع  وچ  **** گنس نوریب ز  دروآ  هقان  وچ  ارنآ  وت  مزح 

راع رخف و  رهق و  فطل و  رش و  ریخ و  گنن و  مان و  **** وت نایصع  تعاط و  ردنا  ییوگ  رمضم  تسه 

راتساوخ ار  وا  تسین  سک  مرجال  ینعم  لهاز  **** تسرتبا ظافلا  تسس و  یناعم  رگ  ار  تحدام 

راذگ ینعم  دوب  دمآ  تسرپ  تروص  وک  درم  **** دسر یک  ینعم  هب  دنام  روص  دنب  رد  هکره 

یهاگیاپ **** ياپ هب  دشاب  وت  هاگرد  رب  زور  کی  را  کیل 
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راگزور رد  نوزف  نارقا  زا  دبای 

راو هدنب  تشیپ  هب  ددنب  رمک  وت  کلک  هچرگ  **** وت کلک  نوچ  دوش  ایوگ  نابز  یب  شگنگ  عبط 

راید نیا  لوبق  بحاص  وت  فیرعت  زا  ددرگ  **** تسین لوبقم  نامز  نیا  راید  چیه  دزن  هچرگ 

راپ تشاد  نایصع  هکنآ  لاسما  دراد  وا  تعاط  **** يد دوب  رکنم  هکنآ  زورما  دشاب  وا  �هبغس 

راگن شقن و  اهغاب  رد  ابص  داب  دنک  ات  **** مرد رز و  اهخاش  رب  نازخ  داب  دنز  ات 

رازن درز و  يد  داب  زا  گرب  وچ  تهاوخدب  صخش  **** زبس داب  ناسین  ربا  زا  غاب  وچ  تلابقا  خاش 

رانا نوچ  رکفت  زا  نوخ  رپ  توگ  دب  �هنیس  **** درز داب  یبآ  وچ  هدنا  زا  تهاوخدب  �هرهچ 

رانک یب  رمع  یقاب و  تمعن  زا  نارماک  **** نارک یب  هاج  یلاع و  تلود  رد  نامداش 

راطق هلال  ارم  درک  ناگژم  زک  ییودنه  هرامش 81 : هدیصق 

راوودنه ارم  ناج  مغ  شتآ  زا  تخوس  **** راطق هلال  ارم  درک  ناگژم  زک  ییودنه 

راگن ود  ره  نیدب  دندربب  تسد  ناودنه  **** شتآ ردنا  نتخوس  مد و  هب  ندنار  هلال 

رادروخرب ارم  رای  لمع  ود  ره  زا  يراد  **** برای وا  تفرگ  شیپ  لمع  ود  هناودنه 

رابدص دمآ  رتمرگ  نآ  زا  لد  رد  ناشقشع  **** جازم هب  دمآ  رت  مرگ و  رگا  هچ  ار  ناودنه 

ران ینازوس  تداع  دوب  تشگنا  رد  هک  **** رت نازوس  دوب  لاح  همه  هب  ودنه  قشع 

راک رس و  کیاکی  هتفر  نم  رس  رب  ار  قشع  **** یلزا ياضق  دوب و  یکلف  قافتا 

رازاب نایم  هب  نم  دب و  هناشاک  هب  وا  **** ار وا  ساخن  �هرجح  �هرجنپ  زا  مدید 

راظن درم  دنیب  هم  �هدنشخر  خر  **** بش هب  ربا  �هرجنپ  زا  هک  هنوگ  نآ  رب  مه 

راس وداج  بسن  ودنه  رگنوسفا  تنیا  **** متفگ دوخ  اب  مدید و  شیکباچ  یشک و 

رام ود  کشم  زا  ربنع و  زا  دوخ  يالاب  هب  مه  **** تسدرک رخسم  هنوگنادب  هک  نیب  نوسف  هب 

تسه هبترم  نیرد  لالد  تسین  **** تسیو رطع  زا  رپ  يوسیگ  ود  لالد  هکنآ 
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راطع وا 

راگن هدرک  یلط  ناگوچ  ود  تسیچ  شیوربا  **** کشم رد  نیرولب  يوگ  یکی  تسیچ  شخنز 

راتت تسمادک  تسمادک و  فلز  �هقلح  **** مادک دنوامد  تسمادک و  مشچ  �هچمد 

راخرف نازیزع  ناج  ارو  هک  تب  نآ  هکناو  **** تشهب رارحا  لد  ار  وا  هک  روح  نآ  هکنآ 

راد هعموص  يا  دوخ  نید  لد و  هب  رادهگن  وز  **** تسد ود  هب  هگناو  کنیا  نیبب  يور  ایب  وگ 

راکف هشیدنا  زا  لد  نارگن و  يو  رد  هدید  **** هدنام ناریح  زجاع و  وا  تروص  نآ  رد  نم 

رامد قرف  زا  هدروآرب و  هنیس  زا  ملد  **** لفاغ نم  يو و  درک  یلمع  هناودنه 

راوشد ایرد  �هنشا  ار  هچب  طب  دوبن  **** دشاب ناسآ  هچب  وداج  ندرک  ییوداج 

راسهک زا  دوش  هدنمارخ  هک  یکبک  وچمه  **** بیش هب  هرجح  نآ  زا  دمآ  دورف  هاگان  هب  نوچ 

راوتس لگ  نم و  ياپ  نیمز  کشخ  رب  تسین  **** ارم راتفر و  هدنامورف ز  کشخ  نم  ياپ 

رانک رهم  دص  هب  وت  قشع  مغ  متفرگ  هک  **** مداب كرابم  قشع  ناتب  کشر  يا  متفگ 

راهب چیه  لگ  ینیبن ز  هدنخ  نانچناک  **** بل ود  تشاد  یمه  هتسب  شدمآ و  یم  هدنخ 

رایس مجن  رس  رب  دسر  ياپ  رز  هب  هک  **** تداب كرابم  قشع  تدوب  رز  رگا  تفگ 

رادم هودنا  نم  لصو  زا  نم و  زا  يروخرب  **** بش ادرف  يرخب  رگ  ارم  دنوادخ  زا 

راخم شیر  نک و  رکف  رز  �هردب  کی  تفگ  **** مریبدت دوب  هچ  سپ  دوبن  رز  را  متفگ 

راثن درک  ناگژم  زا  کشا  مدیردب و  هماج  **** مدیشورخب هگان و  دشب  اج  زا  ملد 

رای دیآ  یمه  میس  اب  یمیس و  یب  تنیا  **** ياو متفگ  یم  مدرک و  یمه  راز  �هحون 

رابرکش بل  ود  نآ  داشگب  شزاون  هب  **** تخوسب زاب  نم  �هحون  زا  يراز و  زا  شلد 

رایب میس  ورب  رعش  دوخ  �هجاوخ  رب  ور  **** نک هچ  هک  میامن  هار  ارت  شورخم  تفگ 

رهد یطعم  **** یط متاح  فلخ  ملاع  لداع  �هجاوخ 
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راید عمش  ارزولا  لالج 

رابدص هن  ارت  هار  یکی  هب  نم  زا  هب  هد  **** دوب هداد  الثم  وت  زا  مک  هب  ناسآ  هکنآ 

رانید لچ  زا  درذگب  ینم  وچ  ياهب  هن  **** شمشچ رد  يوج  هب  نم  زا  لهچ  دجنسب  هن 

رازه یتشذگب ز  رگ  نم  تمیق  لثم  هب  **** يدیرخب ماوت  رهب  زا  هک  شیدنیم  ور 

راتفگ ناس  نیا  زا  هرهز  ارک  دنوادخ  اب  **** یلو وت  يدومن  هاروکن  تسود  يا  متفگ 

راخرپ شنایم  تفکشب  هک  دوب  لگ  هچ  نیا  **** هللااب الا  هوق  لوح و ال  تفگ ال 

راثن ياجنآ  رب  خرچ  زا  دنک  تسوحن  هک  **** عادو ياجنآ  زا  دش  نامارخ  تشگرب و  وچ  وا 

راد يوس  شدنرب  هک  اشاح  يراک  هنگ  وچ  **** هناخ يوس  هب  دروآ  میمیس  یب  درد 

راوید يوس  هب  يور  رد  يوس  مدرک  تشپ  **** بش لوا  زا  مه  ریجنز  ودب  متسبب  رد 

رازاراز منک  هلان  یکی  حبص  هگ  ات  **** شیوخ یمیس  یب  رس  رب  ازسب  بشما  متفگ 

ران يدنکفیب  همیخ  یمه  هک  مدرک  هآ  **** حون یتشک  يدش  هقرغ  یمه  هک  مدنار  کشا 

رادرک مجنا  هدش  ناشخر  مدید  کلف  رب  **** یهر يور  زا  لد  تخادنارب  هک  يرارش  ره 

راقنم دز  ورف  ریش  زا  رپ  يوج  یکی  هب  **** رحس غرمیس  هک  راک  �همدمد  نیرد  نم 

راخب دروآرب  هظحل  نامه  زغم  يوس  هب  **** ارم هک  انامه  ریش  نآ  يرت  یمرگ و 

راب �هفص  فرط  رب  رز  هب  یلاهن  رب  **** مدید ار  دوخ  تمعن  یلو  مشچ  مدز  ات 

رامیتوب نوچ  هدزمغ  يا و  هتفر  ورف  هک  **** ارت تسداتف  هچ  رخآ  يرونا  يا  تفگ 

رارکت مدرک  همه  كزینک  قشع  �هصق  **** حرش هب  رابکی  هب  هجاوخ  اب  متفر و  رتشیپ 

راگن گنر  دوبن  هب  هیس  هجاوخ  زا  متفگ  **** یسک راک  هیس  تفگ  ارم  دیدنخب و  شوخ 

راپس يوگانث  هب  رایب و  هردب  نیا  رخب  **** ورب هک  ار  یکی  دومرفب  هظحل  نآ  رد  مه 

هدنب نم  هب  دروایب و  دیرخب و  تفر و 
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رادیب هگنآ  مدش  متفرگ  رادلد  تسد  **** درپس

راغنش گس  اب  وچ  هتفخ  دوخ  نت  اب  نم  تسار  **** نم �هقوشعم  هن  دوب و  نم  تمعن  یلو  هن 

راتسد دش  ورگ  هدنرازگ  باوخ  رب  ات  **** اطع تساوخ  اطع  هکنآ  رت  هردان  همه  زو 

راد ینازرا  نم  هب  ادوس  رس و  نیا  ناهج  زا  **** ادوس رپ  يرس  هدنام  منم  خرچ  يا  کحیو 

راید يا  رایب  تسه  رگا  لابقا  رود  **** مرآ نایاپ  هب  دنچ  ات  وت  رابدا  رود 

رافغتسا یب  هدمآ  ارت  ملح  مرک و  **** مدآ لسن  هک ز  یمیلح  یمیرک و  يا 

راقیسوم مغن  نوچ  نغز  غاز و  �هرعن  **** یشوینب یم  هک  تسا  یمیلح  یمیرک و  زا 

راجنغلاوب شرت  داتفه  رب  زا  دوب  یک  **** ینیریش دربب  يزارد  هصق  زا  هچرگ 

رادید مردق  بش  ات  یهد  هک  منیبب  ات  **** ندرک مهاوخن  هاتوک  هک  وت  ردق  هب  همه 

راتخم لوسر  هک  زج  دشک  هک  ناسح  زان  **** میرک دنوادخ  هک  زج  دشک  هک  هدنب  زان 

رایع رز  نوکیف  نک  هیس  كاخ  دوش  ات  **** كاخرب مناوخب  وت  حیدم  هک  منآرب  نم 

راسخر رز  بلط  رد  منکن  رز  نوچ  شیب  **** منک بوخ  رز  وچ  راک  مهدب  رز  یهگناو 

راکچ هب  مهایس  كاخ  ندش  رز  تنم  **** تسه وت  رابرهگ  دار  فک  وچ  میوگ  تسار 

راع دیآ  غارچ  ار ز  ناهج  هک  دشاب  ياج  **** دوب ياج  رب  وت  يارآ  کلف  باتفآ 

رامیب قشاع  دشاب و  لد  يرامیب  قشع  **** قافآ ابطا  ردص  رس و  کیدزن  هب  ات 

رامیت مدره  هتشاد  ارم  دنوادخ  وت  **** يرامیب نینچ  راتفرگ  داب  نم  لد 

راگزور ردص  رب  هک  دیع  دادماب  يد  هرامش 82 : هدیصق 

راگدرک دییات  هب  داب  دیع  زور  ره  **** راگزور ردص  رب  هک  دیع  دادماب  يد 

راگزور ءانبا  زا  مه  انشآ  ود  کی  اب  **** مدش نورب  ارحص  هب  قاثو  زا  تداع  رب 

رای يافو  لد  رد  بحاص و  ياوه  ناج  رد  **** یم طاشن  بل  رب  هداب و  رامخ  رس  رد 
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هن دوب  هک  یلهاک  زو  **** ریز هنایم  زا  ریز  یناد  هکنانچ  یبسا 
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راوهار هن  کس  کس 

راوس ورب  یهاگ  هدایپ و  وز  هاگ  نم  **** هاگدیع هار  همه  هدنام  زیخ  تفخ و  رد 

رابغ یتخیگنارب  هتسخ  نیمز  زا  هن  **** روز هب  يدش  نوریب  هتساخ  رابغ  زا  هن 

راوس دوش  نم  رب  هک  تساوخ  فعض  طرف  زا  **** وزا موش  هدایپ  هک  نادب  دشن  یضار 

راذگ ورف  شنانع  هک  نآ  زا  يا  هلذب  هگ  **** نک زارد  شباکر  هک  نیزا  يا  هنعط  هگ 

راسی يوس  یشوگ  منیمی و  يوس  یمشچ  **** هدش ورف  ریحت  هب  لجخ  هلاو و  نم 

راسمرش زاب  مدنک  یم  هک  �هلذب  ات  **** یگریط زاب  مدهدیم  هک  �هنعط  ات 

رادزاب تفگ  ارم  تسه ، ریخ  هک  متفگ  **** دیود یمه  یپ  زا  متشاد  هک  یکدرگاش 

راظتنا رد  هتسشن  قاثو  رد  وت  دیع  **** دیع هاگ  هراظن  هب  بسا  هدرک  مرگ  وت 

راگن اهراورخ  هب  هک  رکش  اهگنت  هچ  **** رکش اهگنت  نوچ  يدیع  هنوگچ  يدیع 

رایب یگتسهآ  هب  وت  ار  گیر  هدرم  نیا  **** نیشنرب وت  هد  نم  هب  هرجح  دیلک  متفگ 

راوتسا سپ  زا  تسبب  زاب  درک و  زاب  رد  **** دوز هناخ  هب  متفر  متشگزاب و  هصقلا 

رانک ناه  سوب و  نیه  هک  درک  زاب  شوغآ  **** مدش وا  کیدزن  هب  هتشذگ  تداع  رب 

راب رازه  میوگچ  هک  تمنادن  يا  تفگ  **** ما هدرک  هچ  متفگ  وچ  درکن  رظن  نم  رد 

رایرهش روتسد  دیوگچ  ارت  ادرف  **** هدز نت  رهش  رد  وت  دیع و  زور  زورما 

راکبان وت  یتفرگ  هشیپ  هب  یگدندرگ  **** فلخان وت  يداهن  ساسا  یتمدخ  دب 

رازگ قح  قوشعم  قشاع و  ریزگان  يا  **** تست تسد  هب  قح  نیرد  هک  تمیوگچ  متفگ 

رامخ رد  زور  ما و  هدوب  بارش  رد  بش  **** رتشیب هتفه  نیرد  هکنآ  مرش  نکیل ز 

راچ هس  یکتیب  یتینهت  يارب  رتمک  **** ما هدرکن  دیابب  هک  یتمدخ  بیترت 

رادبآ عوبطم و  وت  ياهعطق  دننام  **** مهد يا  هعطق  دوخ  �هتفگ  ترگ ز  اتفگ 
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رازه يرونا  نوچ  هدنب و  تیرونا  يا  **** تسین وت  يدنوادخ  تسخن  نیا  هک  متفگ 

ات **** ناوخب الو  رب  هد  یتیب  هک  شمتفگ  سپ 
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راک هب  يا  هدرب  نوچ  هیفاق  نزو و  تسیچ 

راوهاش رد  نوچ  تیاور  هچ  هاگناو  **** دیشکرب زاوآ  علطم و  درک  زاغآ 

راهب وچ  یمرخ  یبوخ و  هب  يا  هرامش 83 : هدیصق 

راگن راهب  اهدید  رد  هتشگ  **** راهب وچ  یمرخ  یبوخ و  هب  يا 

رایع رهپس  وت  فقس  �هورذ  **** اوه تشهب  وت  نحص  �هصرع 

راع هدمآ  تهزن  هب  تتشهب  زو  **** گنن هدمآ  تعفر  هب  ترهپس  زا 

راهن لیل و  تشاد  هک  یگنرود  نآ  **** تراوید سکع  لطاب ز  هتشگ 

راقیسوم هدرک  ریرقت  هچره  **** یقیسوم تالکشم  زا  وت  رد 

رارکت اهلاس  هدرپ  نآ  رب  مه  **** تادص ناررکم  سپ  ناز  هدرک 

رایط مه  دنا و  نکاس  مه  همه  **** رویط وت  رد  هک  یملاع  لدتعم 

رایس مه  دنتباث و  مه  همه  **** شوحو وت  رد  هک  يا  هصرع  بجعلب 

راقنم رد  هتسخ  کبک  وت  زاب  **** كرات رب  هتشک  لیپ  وت  گرک 

راکیب رد  هدنام  رهدلادبا  **** بضغ عازن و  یب  وت  واگ  ریش و 

راگنز زا  نمیا  هدرک  نامسآ  **** ارت هاگمزر  ناکرت  غیت 

رایشه هن  تسم و  هن  ناتسرپ  یم  **** ارت هاگمزب  یقاس  ماج 

راجنه کلم  وت  ماب  رب  غرم  **** تعرس کلف  وت  يوج  رد  جوم 

رازفا اپ  اصع و  ترک  دنچ  **** تشهب شیپ  هداهن  ناوضر  وت  اب 

رامعم نامسآ  رودزم و  رهد  **** هدوب تترامع  رد  اهرمع 

رازه رازه  اهدید  مدرم  **** دوجس هدومن  ارت  شقن  رحس 

راقع باتفآ  رپ  یتقو  همه  **** حدق لاله  ارت  هاگمزب 
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راکیپ زج  هن  رگد  يراک  چیه  **** ارت هاگمزر  كرت  ملید و 

رادرهوگ هرجم  نوچ  نآ  غیت  **** زوس شتآ  باهش  نوچ  نیا  حمر 

رارق هداد  بارطضا  یب  هماخ  **** ارت هاگراکش  ریط  شحو و 

رانک هب  دسر  یمن  شباتفاک  **** تسدش هدیشک  نانچ  وت  �هیاس 

رادم تسوا  دورف  ار  نامساک  **** تسدش عیفر  نانچ  وت  �هیاپ 

راثن وت  رب  هراتس  يدرک  هنرو  **** تست �هیاپ  تسد  ریز  نامسآ 

راوید رب  هتشرف  ناغرم  وچمه  **** مادم هتسشن  ار  تنومیم  غاب 

راچ ناکرا  وچ  وت  نحص  نمچ  **** هن نودرگ  وچ  وت  ردق  مراط 

راهب نازخ و  شدرگ  زا  غراف  **** تشهب تابن  نوچ  شاهینتسر 

رادیب ناقشاع  وچمه  شسگرن  **** ایوگ نایهنم  وچمه  شنسوس 

وشن �هیاد  **** یلاخ شغلاب  لفط و  زا  مد  کی 
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رانک هدوبن  ار 

ران �هنیس  هدیرد  رب  هنگ  یب  **** دیب رجنخ  هب  وا  ورس  �هجنپ 

راق رداچ  هدیشک  رد  ببس  یب  **** زور �هرهچ  هب  وا  دیب  �هیاس 

راوایرد شیوخ  فارطا  همه  **** وا �هکرب  جوم  هدنکفا  فدص 

راوهش وا  زیر  گنس  ؤلؤل  **** ناجرم وا  دیب  خرس  �هلضف 

راومه ناریا  يوگ ز  ابحرم  **** ریرص نابز  رب  شیلاع  رد 

رانچ تسد  هشفنب  فلز  رس  **** ریزو ساپ  وا ز  رد  هدوسبان 

راثآ كولم  تریس  کلم  نآ  **** نامیپ اضق  تردق  ردق  نآ 

راب شلدع  راهب  یب  دهدن  **** نید ترصن و  خاش  هک  نیدلارصان 

راک دراذگ  شهگرد  رب  همه  **** رفظ هکنآ  رفظم  نبرهاط 

رازاب ار  غیت  تسکشب  هکناو  **** قنور ار  کلک  دوزفب  هکنآ 

راسخر ار  هنامز  ياهنتف  **** درز درادن  وا  ساب  زج  هکناو 

رامسم نورد  زا  دندیشکرب  **** بیغ �هقلح  تفوکب  شیار  تسد 

راهظتسا رحب  وچ  ار  شتمه  **** الیتسا خرچ  وچ  ار  شتلود 

راسخر زا  شگنر  تشادرب  تخر  **** تفاین هنتف  ماشم  شساب  يوب 

رامش تسدریز  شیدایا  هن  **** سایق لامیاپ  شیلاعم  هن 

راوشد نتفای  هب  شمزح  روغ  **** ناسآ نتخاس  هب  شمزع  راک 

رام مد  رب  مادم  شمصخ  ياپ  **** قلخ رس  رب  هشیمه  شدوج  تسد 

رارقا یگدنب  هب  شرهد  هداد  **** میلست يرورس  هب  شخرچ  هدرک 

رایسب �هنتف  زادرپ  هناخ  **** كدنا شبنج  هب  وا  تیار 
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رایب هتفگ  مکح  هب  شیار  هچره  **** ریگب هتفگ  عبط  هب  شراگزور 

رارسا ردق  وا  کلک  اب  هتفگ  **** تعیب اضق  زا  مکح  اب  هتسب 

راکش هب  شتیار  ریش  �هیاس  **** میاد ار  خرچ  ریش  هتشاد 

رارقا نابز  کی  مزع و  کی  هداد  **** ناک نم  انیاک  شیگرزب  هب 

رایغ هب  شتسایس  باستحا  **** دیدهت ار  دوهی  شود  هدرک 

رارحا زا  نسوس  تسدنام و  ورس  **** تسدز شیگدنب  فال  ناهج  ات 

راکنا ار  باتفآ  دننک  نوچ  **** هللا الا  هلا  بجع ال  زا 

راب ناهاوخ  وت  رد  رب  ردق  يو  **** هاج نایوج  وت  رد  رب  اضق  يا 

رارش هراتس  وت  ساب  �هلعش  **** درون هنامز  وت  مکح  عرسم 

راقو ياهداهج  میاق  هتشگ  **** تملح �هیالط  اب  ار  هوک 

راثع هب  اهقیضم  رد  ار  هنتف  **** یسب هدوب  لیلد  تمزع  شیج 

تسیزجعم تملق  **** رتسگ قح  تسا  یتیآ  تتیار 
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راوخ لطاب 

راشم تشگ و  ریشم  ار  ناهج  ات  **** دوزفب وت  تسد  کلک  تبتر 

راب ایرد  وچ  ناهج  رد  ار  کلک  **** تسین یبرم  دوخ  هکناز  بجع  هچ 

رایب هتفگ  مکح  هب  شیار  هچره  **** ریگب هتفگ  دایقنا  زا  شرهد 

رازآ نخس  نیدب  نم  زا  دراد  **** کلف هکنآ  زا  ارچ  ینابحاص 

رامخ باوخ و  نایم  ردنا  رگم  **** شیوخ تداع  هب  اهزور  نیردنا 

راومهان رعش  هبرگ  رتش  نیز  **** مدیشارت یم  دنچ  یکتیب 

راپس ظفل  ناتس و  ینعم  تشگ  **** فرط ود  زا  وچ  مترکف  یشنم 

راهنز لد  میلس  يا  ناه  تفگ  **** دینشب کلف  ابحاص  تمتفگ 

راذگم نابز  رب  شیب  نخس  نیو  **** ناشنم نخس  رد  چیه  ادن  نیا 

رالاسهپس بحاص و  ورسخ و  **** نییعت دنک  وا  عیقوت  هکنآ 

رامیت ار  كولم  شناگدنب  **** کلم بتارم  رد  دنراد  هکناو 

رارق داب  هب  دهد  شیهن  هکناو  **** ریسم كاخ  هب  دهد  شرما  هکنآ 

رای هنیآ  بآ و  هب  زج  شکلف  **** دیدن هجو  چیه  هب  زگره  هکناو 

راوس ضرع  هاپس و  نوع  هب  هن  **** تسبرد ایربک  يور  زا  هکناو 

راد هب  ریگ و  هب  ار  حتف  تیار  **** دنابنجن وا  مزع  زج  هکناو 

راتسد �هشیر  هب  رصیق  جات  **** شلاب �هشوگب  ناقاخ  تخت 

رافغتسا دراخن  یم  ترگ  ناه  **** يذک يذک و  يا  یناوخ  شبحاص 

راتفگ تیالو  يارو  زا  **** تسه يدنلب  زک  هیاپ  نآ  رد  يا 

رادب ورمع  دیز و  قطن  زا  تسد  **** رت قطان  خرچ  ریت  زا  تسین 
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رافوس زا  رتنابز  یب  دوش  مه  **** دسر ماقم  نیدب  را  يادخ  هب 

رابک راغص و  زا  وت  طاسب  رب  **** هنرو منک  یمه  يریلد  نم 

رارصا يرونخس  رب  نینچ  نیا  **** درک دراین  نخس  بحاص  چیه 

راخ ار  یبرقع  ریت  دوب  ات  **** لگ ار  يورهز  مزب  دوب  ات 

رازلگ دفکشب  هک  نانوچ  داب  **** ناخر هرهز  تسلجم ز  کلف 

رادقم زا  هداهن  نوریب  ياپ  **** دبا وچمه  تیهد  نامرف  رود 

راکبالا یشعلاب و  ناج  سنا و  **** وت تلود  ماود  نایعاد 

رادروخرب لام  رمع و  زا  تناج  **** ینغتسم ظفح  زرح و  زا  تهاج 

راهب داب  لگ و  يوب  رکش و  عمش و  بش و  هرامش 84 : هدیصق 

یم **** راهب داب  لگ و  يوب  رکش و  عمش و  بش و 
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رانک سوب و  ین و  دور و  فد و  قوشعم و  و 

راذع میس  تب  زاوآ  لبلب و  �هلان  **** غاب رد  یحوبص  ناشفا و  لگ  بآ  هزبس و 

راکفا مهنآ  دراد و  یلد  هکنآ  رب  ياو  **** تسه ییاناوت  هک  ار  یسک  هصاخ  دوب  شوخ 

رارق ربص و  دربب  اهلد  هک ز  يراهب  هچ  **** رازلگ رد  برط  ماگنه  دمآ و  راهبون 

رانچ تسیبوط  رثوک و  یم  تنج و  ناتسوب  **** دش اروح  خر  کشر  لگ  هک  زیخ  ایقاس 

رانلگ اب  دنک  هلال  نوخ  هک ز  دهاوخ  هتشک  **** اج زا  تقو  نینچ  هب  دبنجب  هک  دهاوخ  هدرم 

راثن غاب  دنک  تات  نمچ  يوس  ور  تسم  **** غاب هب  تفر  ناوتن  یم  یب  هک  زاس  یم  راک 

رایشه ام  دوب  تسم  وا  هک  دندنسپن  **** نمس ورس و  لگ و  تسا و  تسم  هتفیش  لبلب 

راخ نماریپ  تسر ز  نورب  گرب  دص  لگ  **** تشذگب ناتسب  هب  وچ  هگرحس  زورون  داب 

راگن شقن و  رپ  همه  ار  نمچ  فارطا  درک  **** گنر هماخ و  یب  هک  وت  نیب  کلف  یتسد  برچ 

راگرپ یب  دز  هریاد  رب  هریاد  دص  ود  هک  **** لگ رب  نک  هگن  زاب  اوه  يدنب  شقن 

راگنز درآرب  هک  یغیت  وچ  تسدیب  گرب  **** شتآ رب  دوب  هک  ناکیپ  وچ  تسا  هچنغ  لکش 

رانا تسج  رد  وچ  لل و  وچ  ران  �هناد  **** ماج نیتوقای  وچ  هدنشخرد  تسران  لگ 

راز دراب  ورب  کشا  یمه  ربا  ردام  **** نآ زا  خر  رب  بت  هدروآ ز  قرع  هچنغ  لفط 

رایسب يدونش  تفگ و  ناشدمآ  نایم  رد  **** مه هب  دندیسر  ورس  یهس  خرس و  لگ  يد 

رادقم نم  رب  تسین  ارت  تفگ  یم  ورس  **** تمیق نم  رب  تسین  ارت  تفگ  یمه  لگ 

راهظتسا مادک  هب  رخآ  ینز  یبوخ  مد  **** ینعم یب  يا  هک  تفگ  دش و  هریط  وزا  لگ 

راتفر يرادن  ییامن و  صقر  يوعد  **** هتسویپ یمدق  کی  رب  مدازآ و  ییوگ 

تفگ لگ  هب  هنعط  ناز  دش و  نازرل  ورس 
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راذگ تسد  مین  وت  نوچمه  میاجرب و  ياپ  **** نم هک 

رازاب رد  يدش  زورما  يدمآ  شود  هک  وت  **** رهش خر  مدیدن  غاب و  رد  مدوب  اهلاس 

رادید میامن  هتفه  یکی  لاس  کی  هب  ره  **** نم هک  تفگ  ودب  تفشآرب و  رابرگد  لگ 

راز منیشنب  خر و  مشوپب  زین  نونک  هک  **** هدرپ رد  نم  ندوب  هم  هدزای  زا  سپ  هن 

رابک رخف  قح  �هیاس  نیمز  دیشروخ  مزب  **** مبایرد ات  متفر  نآ  یپ  زا  رهش  يوس 

رابدص يزور  هب  تخت  دنک  رخف  ودب  هک  **** هاش غلتق  نید  رصان  کلم  کلم و  شزان 

راکوکین ریسوکین  تریسوکن  نآ  **** تشرس كاپ  لدکاپ  هش  تخب  ناوج  نآ 

راسی شنیمی ز  لذب  هگ  هب  ار  ناک  رحب و  **** لجخ تسدرک  هک  تسودرنه  دنمدرخ  نآ 

راید تسدالب و  ناکرا  �هلبق  وا  رد  **** رویط تسشوحو و  قازرا  نماض  وا  فک 

راد هنیآ  رینم  حبص  ارت  يار  يا  هز  هز  **** یسرک نودرگ  مراط  ارت  ردق  يا  هخ  هخ 

راکنا چیه  نآ  رد  تسین  يرتشیب  نآ  زا  وت  **** ناسک دنیوگ  وت و  حیدم  هب  میوگ  هچره 

رارقا دندرک  وت  قلخ  درخ و  زیمت و  رب  **** وت هب  دندیسر  وچ  ملاع  همه  نارکنم 

راب درآ  میعن  زان و  برط و  طاشن و  هک  **** یلاع تیاغ  هب  تسا  یتخرد  وت  ماشتحا 

رابغ وچ  هتسشن  داب  رب  هزجعم  زا  تخت  **** ناور تخت  سرف  وت  ریز  ینامیلس و  وت 

رایخ وچمه  نت  تسوپ ز  ینک  زاب  شاوت  مه  **** دوش هچ  دش  رگا  شکندرگ  وت  مصخ  ودک  نوچ 

راهم درک  نورد  شینیبب  وت  مکح  تسد  **** رتش وچ  نودرگ  نسوت  یشکرس  همه  اب 

رابرهوگ دوب  عبط  رگ  وت  عبط  زج  تسین  **** ناشف کشم  دوب  کلک  رگ  وت  کلک  زج  تسین 

راخب وچ  هر  دص  ود  خرچ  شدشکالاب  هب  رگ  **** زاب وت  هاوخدب  دتفا  بیشن  هب  ناراب  وچمه 

رانید کلم و  هب  رانید  کلام  دوشن  **** دهن جنگ  رگا  تسین  درخ  وچ  ار  تنمشد 

رگا کشم  دوشن 
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راتت يوهآ  �هفان  رد  هتخوس  رگج  **** دنام ناوارف  دنچ 

راهن لیل و  فرش  تفیرش  تاذ  تزع  **** نامز تسا و  نیمز  خیم  وت  تلود  ملع 

راهچ جنپ و  شش و  تفه و  �هطساو  ییوت  هک  **** حیرص تسدینش  مایا  کلف  هن  زا  هر  هد 

راحب درآرب ز  درگ  تیوسوم  بکوم  **** دوش رحب  رد  وت  مصخ  نیعل  نوعرف  وچ  رگ 

رامیتوب نوچ  وت  هاوخدب  ددزد  ورف  رس  **** دیآ زاورپ  هب  هک  اجره  وت  نیکمت  زاب 

رام وچ  مایا  شدرآ  نورب  تسوپ  زا  دوز  **** تودع روم  نوچ  وت  رهم  رمک  ددنبن  درگ 

راقو هب  تابث و  هب  ایح و  هب  افص و  هب  **** ریظن تسین  ارت  قافآ  رد  هک  ینانچ  وت 

راذگراک نکش و  نمشد  لضاف و  كریز و  **** تفگ ناوتچ  ارت  دنمدرخ  ناوخا  زاب 

راوشد تیاغ  هب  تشگ  یهر  یناگدنز  **** اپ رس و  یب  کلف  نیز  الدکاپ ، ارورس ،

راتسد یجرف و  یلاح  همه  زا  رتدقن  **** زیچ دص  تمدخ  زورما ز  مدیاب  یم  دقن 

راگنا ناشیا  زا  مه  دشاب  هچ  زین  ار  هدنب  **** زان تمعن و  اب  وت  ناوارف ز  دنناگدنب 

راموط رانک  ذغاک ز  �هراپ  يردب  **** تاود کلک و  مرک  یهاوخ ز  هک  تسنآ  تقو 

راهنز یسیونن  يراب  نیدلا  لامک  هب  **** دیاش یسیونب  متارب  هک  سک  نآ  ره  رب 

راپ نم  ناتک  سابرک و  هماج و  رز و  ناز  **** دادن هبح  یکی  محر  یب  ملاظ  نآ  هکناز 

راثآ یهاش  �هیده  نآ  زا  نم  مدیدن  ناز  **** شیپ رد  دمآ  نم  ناصقن  وچ  هک  یلامک  نآ 

راتفگ نآ  دوب  تسار  کلم  عبط  رب  هن  هک  **** مدیسرت یلو  تفگ  شمتساوخ  یک  وجه 

راک رس و  ادابم  زین  نیا  زا  شیب  میو  اب  **** دوب ملاظ  وا  هک  دنچ  رگا  مدرک  شلحب 

رادروخرب ناهج  یناوج و  تخب و  زا  يداب  **** ناهج هب  تدوجو  دانام  دنام ، ناهج  ات 

رازآ یب  تنت  داش و  تلد  زبس و  وت  رس  **** یقاب تلود  شوخ و  نامیدن  عمج و  ناتسود 

هدنخرف دیع 
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رازن راز و  رتش  وچمه  تیودع  هدیرب  رس  **** نابرق مسر  هب  دیع  رد  و 

رای نارجه  شتاز  نوخ  رپ  تشگ  ممشچ  بآ  هرامش 85 : هدیصق 

راب روفاک  نآ  زا  كاخ  رب  نم  درس  داب  تسه  **** رای نارجه  شتاز  نوخ  رپ  تشگ  ممشچ  بآ 

راسکاخ نودرگ  نارود  زا  مداب  نوچ  لد  زا  **** لد مشچ و  رد  وا  نارجه  زا  مراد  شتآ  بآ و 

رافق ردنا  كاخ  يور  زا  هاک  دنت  داب  وچمه  **** درب یم  ناج  تهزن  لد  شتآ  ممشچ ز  بآ 

راذع ربنع  موش  وا  يوک  كاخ  زا  داب  وچ  نم  **** منک مک  لد  شتآ  نیا  وا  لصو  بآ  رگ ز 

راگزور ییود  یکاخ و  نم ز  مداب  وچمه  **** قارف زا  لد  شتآ  رد  ممشچ و  بآ  رد  ات 

رارش نوچمه  نم  كاخ  رد  منک  ناهنپ  ار  داب  **** ناهج رد  مهاوخب  رگ  لد  شتآز  مشچ و  بآز 

راز هلال  هوک  كاخ  يراهب  داب  خر  زک  **** تسدش نیگنر  نانچ  نارجه  شتآز  ممشچ  بآ 

رایرهش ياپ  كاخ  حدم و  داب  میسن  زج  **** عفد چیه  مرادن  ار  لد  شتآ  مشچ و  بآ 

راوخ كاخ  نوچ  نمشد  زا  تشگ  رادقم  یب  داب  **** وا ریشمش  شتآ  فطل و  بآ  زک  يورسخ 

راهب ریت  زا  كاخ  داب و  وچ  وا  نیک  رهم و  **** دنک ادیپ  لگ  درگ و  شتآ  بآ و  زک  نآ  رجنس 

راک زور  نادیم  كاخ  اوه و  داب  لد  زا  **** وا ریت  غیت و  دنزیگنا  شتآ  بآ و  هکنآ 

راختفا تسه  شبکرم  مس  كاخ  زا  ار  داب  **** دنرکاچ ار  شتلوص  شتآ  باک و  یهاشداپ 

رامد وا  درآرب  اهایرد  كاخ  زا  داب  وچمه  **** وا ریشمش  شتآ  ایرد  بآ  رب  دسر  رگ 

رادم شهاگرد  كاخ  زا  داب  وچمه  درادن  وک  **** یسک نآ  ناهد  رد  شتآ  وچمه  ددرگ  بآ 

راگزومآ كاخ  داب و  نوچمه  دندرگ  نامگ  یب  **** وا لدع  بیهن  زا  دیآ  شتآ  رب  رگا  بآ 

راوس و شریثات  داب  **** ناهج رد  شتآ  شوگ  بآ و  تسد  ردنا  تسه 
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راوشوگ شلدع  كاخ 

راکشآ كاخ  نیرد  شلابقا  داب  یتشگن  رگ  **** دیدپ کیره  ناهج  رد  شتآ  بآ و  يدندش  یک 

رانک رد  رپ  ار  كاخ  یگزیکاپ و  ار  داب  **** تسوا لابقا  شتآ  بآ و  دوج و  دوجو  زا 

راید ره  ردنا  دنروهشم  كاخ  داب و  وچمه  **** تاخس دوج و  شتآ  بآ و  زک  يدنوادخ  يا 

راسی رب  ترصن  كاخ  نیمی و  رب  تلود  داب  **** وت لابقا  شتآ  زا  يور  بآ  دبایب  ات 

راثن تکاخ  رب  داب  نوچ  ار  مظن  رد  جرد  **** دنک تحدم  شتآ  رهم و  بآ  زا  يرونا 

رابغ درگ و  ناهج  ردنا  كاخ  داب و  زا  دوب  ات  **** رگدکی هاوخکین  شتآ  بآ و  دشابن  ات 

راکماک هتشگ  كاخ  ره  رکیپ  زا  داب  وچ  ات  **** يدمرس ياقب  مهاوخ  تشتآ  بآ و  وچمه 

رایع تب  نآ  رجه  رد  شود  هرامش 86 : هدیصق 

رارق باوخ و  دوبن  مزور  هب  ات  **** رایع تب  نآ  رجه  رد  شود 

راک مدوب  هلان  هآ و  اب  همه  **** سنا مدوب  هرهز  هام و  اب  همه 

راوخمغ ارم  سفن  کی  یسک  هن  **** سنوم ارم  نامز  کی  یسک  هن 

رادیب نم  هآ  روشک ز  همه  **** نیگنر نم  کشا  رتسب ز  همه 

راوهش ؤلؤل  وچ  مغ  زا  مکشا  **** گنردوخ �هلال  وچ  نوخ  زا  مخر 

راکف رجه  ریت  هب  مناج  لد و  **** دوبک تسد  مخز  میور ز  رب و 

رانا وچمه  هراپ  درد  زا  ملد  **** جنرت وچمه  درز  جنر  زا  مخر 

راب نافوط  هدید  کشخ و  منهد  **** هاگشتآ هنیس  درس و  مسفن 

راز �هلان  تفج  ریز  نوچ  هاگ  **** زیت شتآ  توق  عمش  نوچ  هاگ 

رادب فیعض  نیا  زا  تسد  کلف  ياک  **** متفگ یمه  نانز  رس  رب  تسد 

رازآ نیا  زا  دنچ  دولاپب  ناج  **** تنحم نیزا  دنچ  دوسرفب  نت 
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راومه ندوب  سحن  نیا  زا  دنچ  **** تسویپ ندرک  روج  نیا  یک  ات 

راذگب یمغ  یب  دنچ  یکزور  **** ارم افج و  هر  زا  رذگرب 

راپسم مغ  تسد  هب  منیزا  شیب  **** سرتب يادخ  زا  تسین  متقاط 

رب كاخ  **** مدرک یمه  متفگ و  یمه  نیا 
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راود دبنگ  رس ز 

رات بش  نآ  رد  رس  هب  نم  اب  تفگ  **** دینشب نم  ياهلان  نوچ  رای 

رای تلود  تفج و  تخب  تدش  هک  **** عزج شورخ و  يرونا  يا  نکم 

راب مغ و  زا  دزیا  تدیناهرب  **** رگد راب  هک  شکم  هدنا  راب 

رادم كاب  تخب ، دومنب  هار  **** شابم گنت  خرچ ، دوشگب  دنب 

رآ دنوادخ  هگرد  يز  يور  **** يور نودرگ  دعس  دروآ  وت  هب 

رارحا �هلبق  مالسا و  تشپ  **** هاش رکشل  ناولهپ  نید  سمش 

راهب ربا  وچمه  تسه  اخس  رد  **** شفک هکنآ  کبلغا  ناطلس  صاخ 

رانید ششخب  رهب  زا  شعبط  **** دهاوخ نابز  نالیاس  رب  يوم 

رادغ �هنامز  زا  تسر  زاب  **** داتف هکنآ  رب  وا  فطل  رظن 

رازه رازهدص  هچ  نت  یکی  هچ  **** وا تلود  يامه  رپ  ریز 

راکیپ یپ  زا  دیآ  نورب  وچ  **** رکیپ هک  بسا  رب  اجیه  زور 

راتفر شوخ  ياپ  داب  نت  هک  **** شلعن هم  عبط  هرهز  بکرم 

رابغ دنک ز  نیمز  ار  اوه  هگ  **** اوه هیوپ  دنک ز  ار  نیمز  هگ 

راوید زا  شقن  خرچ و  زا  مجنا  **** وا كوان  باهش  دیابرب 

راثن يارب  زا  هیده  هفحت و  **** گنج فص  رد  غرم  رام و  وا  شیپ 

راقنم رد  هتفرگ  درآ  هدید  **** نادند رد  هتفرگ  درآ  رهم 

راحب لابج و  رب  دتفیب  رگب  **** شریشمش سکع  حمر و  �هیاس 

رامیت زا  ددرگ  ریق  نآ  بآ  **** هدنا زا  ددرگ  كاخ  نیا  گنس 

رارک ردیح  وچ  يدرم  هب  يا  **** دواد ثراو  وچ  تکلم  هب  يا 
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راگتمدخ رازه  ترهد  وچ  يو  **** يوگ تحدم  رازه  تخرچ  وچ  يا 

رافوس نوچ  مصخ  تسنابز  یب  **** وت تلود  راک  تسریت  وچ  ات 

رامد وت  نمشد  درآرب ز  دوخ  **** کلف تشگ  هک  نیشن  يداشب  وت 

راداد تلود  رای  ارت  سب  **** نادزی ترصن  تشپ  ارت  سب 

راب دبای  وت  هگرد  رب  هکناو  **** ردق دراد  وت  �هدید  رد  هکنآ 

رادقم دهن  یمه  ارنآ  تلود  **** فیرشت دهد  یمه  ار  نیا  تعفر 

رامشم بجع  وزا  تفگ  یتحدم  **** يدیموا مکح  هب  را  زین  هدنب 

ماد رد  تشگ  **** دید رکاش  وت  زا  وچ  ار  یملاع 
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راکش وت  تمدخ 

رابک راغص و  نوچ  وت  تخت  شیپ  **** دبای یتبرق  لابقا  رو ز 

راکم یتیگ  رکم  زا  تسر  **** یفاج ملاع  روج  زا  تسج 

راوس دارم  بکرم  رب  تشگ  **** لوزن لوبق  لزنم  رد  درک 

ران وچ  رون  لعف  هب  دشابن  ات  **** بش وچ  زور  گنر  هب  دشابن  ات 

رانک دابم  ار  تیداش  زور  **** نارک دابم  ار  تادعا  بش 

راد رب  تنمشد  هاوخدب و  رس  **** دنب رد  تدساح  يوگدب  ياپ 

راختفا وت  دوجو  هبار  تانیاک  ياک  هرامش 87 : هدیصق 

راگدیرفآ مک ز  شنیرفآ و  زا  شیپ  يو  **** راختفا وت  دوجو  هبار  تانیاک  ياک 

راسی ناک  دنوادخ  تسد و  رحب  روتسد  **** ناشن کلم  ردص  لد و  کلم  بحاص  يا 

رارق بجوم  نیمز  عبط  وچمه  وت  یهن  **** ریسم ثعاب  کلف  لیم  وچمه  وت  رما 

رات دوپ و  مایا  هتفای  وت  تدم  زو  **** ضرع لوط و  كالفا  هتفای  وت  تمه  زا 

راصح رد  قافآ  همه  وت  مزح  دس  زو  **** نوکس رد  قافآ  همه  وت  کلک  ریس  زا 

رازن تیفاع  �هرب  نیمس ، متس  گرگ  **** دنا هدوب  وت  مزح  ینابش  یب  دنچ  کی 

راکشآ تیلاع  شلاب  درک  لابقاک  **** دوسب یهگنآ  لدع  رتسب  کلم  يولهپ 

رانک وک  كوک و  سوه  ار  هنتف  تفرگب  **** نما باوخ  رهب  زک  وت  ساپ  هدیسر  ییاج 

رایشوه رادیب و  وت  تخب  هک  زج  تسین  سک  **** دوجو رد  وت  دوج  یتسم  نما و  باوخ  زا 

رامش رد  تسین  نآ  ندرک  هسیپ  ناکما  **** زجع ار ز  دیشروخ  هک  تسیا  هیاس  وت  لدع 

راهنیز هب  تلدع  �هیاس  ریز  هب  دیآ  **** رگا باتفآ  دوشن  فسکنم  رشح  ات 

رارش دنک  یم  رفس  زونه  وا  فقس  رد  **** دیشک يا  هلعش  کلف  طیحم  رب  وت  يار 
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راقو دهن  یم  نیفد  زونه  وردنا  عبط  **** دنکف يا  هیاس  نیمز  طیسب  رب  وت  ملح 

رانا �هناد  فدص  قلح  میمص  رد  رد  **** دوش دشک  ایرد  هب  هیالط  رگ  وت  رهق 

راتت يوهآ  درب  هفان  ریش  ماک  زا  **** درذگب هشیب  رب  وت  قلح  میسن  کی  رو 

راصتخا يور  زا  رصتخم  نایدیلقت  **** دور نخس  ناراب  تقیقح  زا  هک  یئاج 

دنیوگ
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راثن ناهج  رب  دنک  داب  تسد  هب  هگناو  **** دروآرب ایرد  بآ ز  ربا 

راحب دنک  یم  قرع  وت  فک  تلجخ  زک  **** هن شیب  تسنیمه و  تسیا  هناسف  دوخ  نیا 

رایخ زا  شتاک  نانچ  دوب  خرچ  تسد  زا  **** تفای بآ  هک  سکره  وت  تسد  يوربآ  یب 

راع تنامسآ  زا  مه  باتفآ و  مه ز  يو  **** لحم نامسآ  يا  تفطاع  باتفآ  يا 

راعتسم هن  اجنیا  دوب  ربتعم  هن  اجناک  **** يا هدیصق  زا  تیب  هس  هدنب  ياهتفگ  زا 

رادتقا تسین  منخس  رب  هکنآ  رهب  زن  **** حیدم نیا  رد  نیمضت  تروص  هب  ما  هدروآ 

راوگرزب يارعش  تنس  يایحا  **** دوب اور  یمیدق  تسا  یتنس  وچ  نکیل 

راپ هداد  لاسما  لصاح  وت  تمه  يو  **** يد هدید  زورما  لکشم  وت  ترکف  يا 

راو باتفآ  قلخ  همه  رب  دوج  هب  ضیاف  **** تفص نامسآ  سک  همه  رب  مکح  هب  رداق 

رانچ زا  زگره  دمدن  نورب  یهت  تسد  **** دنهن تیصاخ  کی  وت  تسد  رگا ز  ربا  رد 

راهب ار  غاب  دنک  هراتس  رپ  خرچ  نوچ  **** ناگراتس ریسم  خرچ و  رادم  زا  ات 

رادم ار  كالفا  وت  دهع  يافو  ردناو  **** ریسم ار  مارجا  وت  ردق  دورف  اداب 

رادیاپ رشح  ات  هبترم  هگراب و  نیو  **** نامسآ تسدربز  وت  ترازو  تسد 

راوشوگ وت  دنمس  لعن  وا  شوگ  رد  **** سب رهپس و  علوم  وت  مصخ  لامشوگ  رب 

رابیوج تسا  هرجم  ار ز  خرچ  غاب  ات  **** زع لاهن  وشن  وت  رمع  رابیوج  رب 

راگزور زور  وت  تلود  راگزور  يا  هرامش 88 : هدیصق 

راگدرک لضف  وت  �هیاس  هنامز  رب  يو  **** راگزور زور  وت  تلود  راگزور  يا 

راو باتفآ  قلخ  همه  رب  دوج  هب  ضئاف  **** تفص نامسآ  سک  همه  رب  مکح  هب  رداق 

راپ هداد  لاسما  �هیسن  دقن و  وت  دوج  **** يد هدید  زورما  �هناد  ماد و  وت  مزح 

راختفا وت  لامج  هاج و  هب  ار  مایاو  **** زازتها وت  لالج  زع و  هب  ار  كالفا 
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راخب دشکرب  وت  تمه  بذج  گنس  زو  **** ناخد دشکرب  وت  تبیه  فت  بآ  زا 

ماع تیفاع  تفاین  ملاع  **** دوجو رد  دندیشکن  وت  مزح  دس  ات 
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راصح ار 

راقو هگ  یهوک  تیافک و  هگ  يرحب  **** اخس هگ  یباحس  اکذ و  هگ  یلقع 

رایع مک  تسیدقن  وت  کلک  شیپ  قطن  مه  **** ناور یب  تسا  یصخش  وت  قطن  شیپ  لقع  مه 

رانچ زا  زگره  دمدن  نورب  یهت  تسد  **** دنهن تیصاخ  کی  وت  تسد  رگا ز  ربا  رد 

رات دوپ و  تسویپ  هب  هن  ار  هدعم  بیکرت  **** تفک دشن  قیالخ  قزر  نامض  رد  ات 

رارق ار  داب  دهد  كاخ  وچمه  وت  ملع  **** ریسم ار  كاخ  دهد  داب  وچمه  وت  مکح 

راذگهر وت  ردق  �هیاپ  هب  ار  مهو  هن  **** درون هر  وت  رما  تعرس  هب  ار  خرچ  ین 

رابغ دنک  تمزع  بکرم  لعن  بآ  زو  **** بیکش درب  ترما  يوزاب  روز  كاخ  زا 

راوس کی  يورین  هب  تفرگ  ناوت  یکلم  **** وت مزع  درک  ورف  هدایپ  کی  هک  اجنآ 

راخ هتسکش  ناهج  رد  ار  نانمشد  وت  نیک  **** لگ هتفکش  لد  رد  ار  ناتسود  وت  رهم 

رام وچ  شتسوپ  زا  دب  ياضق  دشک  نوریب  **** تسین وت  تعاط  رمک  اب  هکره  روم  نوچ 

راوج رد  خرچ  ارت  هاگراب  جوا  مه  **** لاوج رد  رهد  ارت  طایتحا  روغ  مه 

راگدیرفآ كاخ  ملاع  کشخ  رت و  زا  **** دیرفآ وت  ماک  یپ  زا  قباوس  نیدنچ 

راصتخا وت  تاذ  شنیرفآ  رب  يدرک  **** تسملاع لک  وت  لماک  تاذ  وچ  هنرو 

رادم زا  شمارآ  ار  نامسآ  تسین  ات  **** ریسم زا  شیاسآ  ار  نارتخا  تسین  ات 

رامش یب  رود  نوچ  وت  رمع  رادم  اداب  **** روتف یب  خرچ  نوچ  وت  رما  ریسم  اداب 

راوشوگ وت  دنمس  لعن  ار ز  خرچ  مه  **** لامشوگ وت  هوکش  تسد  هب  ار  هنتف  مه 

راوخ كاخ  وچ  دساح  تزع و  ماقم  رد  وت  **** تسپ كاخ  وچ  ادعا  تعفر و  ریرس  رب  وت 

راگزور درک  ات  ود  کلم  نیتم  لبح  هرامش 89 : هدیصق 

راگزور درک  افو  هدعو  هب  ار  لابقا  **** راگزور درک  ات  ود  کلم  نیتم  لبح 
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راگزور درک  امن  وشن و  نیرق  ارنآو  **** خرچ دناشن  یلاهن  کلم  ناتسوب  رد 

توف ام  هنتف ز  هک  ییداش  ره 
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راگزور درک  اضق  هفیطل  کی  هب  ارنآ  **** دوب هدرک 

راگزور درک  ابص  فطل  باحس و  یعس  **** داب هزات  هک  تلم  کلامم و  �هضور  اب 

راگزور درک  اور  کلم  دارم  رخآ  **** نینچ يا  هیاریپ  هب  کلم  دوب  جاتحم 

راگزور درک  اهر  لخب  قیرط  رخآ  **** لخب نیزا ز  شیب  یمه  دادن  ناهج  مظن 

راگزور درک  ازس  هب  یتمدخ  هچ  يدید  **** قرش ردص  مایا و  بحاص  نید و  دجم  يا 

راگزور درک  ادا  بوخ  کلم  ناش  رد  **** تسوا عنص  تایآ  �هدبز  هک  یتیآ  نیا 

راگزور درک  ادج  کین  بیغ  تسد  زا  **** تسوا رهد  دقع  �هطساو  هک  يرهوگ  نیو 

راگزور درک  اون  گرب و  هب  ار  كاخ  ات  **** نامسآ درک  یهت  هیام  ردق ز  جنگ 

راگزور درک  اضر  نیع  هب  رظن  میاد  **** تایح �همشچرس  وت  ياضر  يا  وت  يوس 

راگزور درک  ارچ  نوچ و  خرچ  مکح  رب  **** دش عمج  وت  ذافن  خرچ و  مکح  هک  اجنآ 

راگزور درک  اهب  هنتف  دیزی  نم  رب  **** شنآ زا  دعب  هک  دمآ  هک  وت  تمدخ  عیب  رد 

راگزور درک  اعد  وت  تلود  دهع  رب  **** وت رکذ  تفر و  ير  بحاص  رکذ  هک  اجناو 

راگزور درک  انع  باتفآ  فوقوم  **** تفاین يا  هیاس  وت  تیانع  زا  هک  رس  ره 

راگزور درک  الب  شقن  ياه  هرهم  لگ  **** دیدن يا  هرهب  وت  تیاعر  زا  هک  نت  ره 

راگزور درک  افص  قدص و  یگدنب ز  نیو  **** تسه هکره  تسیفاص  قداص و  تیگدنب  رد 

راگزور درک  اجک  دومن و  یک  یعس  نیا  **** ینک نوچ  درس  تنهادم  يرونا  يا 

راگزور درک  الم  الخ و  تمدخ  شک  **** سب سانش و  ار  نید  تلود و  دامع  ورسخ 

راگزور درک  اطع  هچ  وا  هاج  نوع  یب  **** تسوا هاج  دییات  تیطع  لد  ماک  نیا 

راگزور درک  ادص  فقو  رهپس  فقس  **** شتبون تمایق ز  هب  ات  هک  هش  زوریپ 

راگزور درک  افق  كولم  یناشیپ  **** شتیار هشیپرفظ  شیپ  هک  يورسخ  نآ 
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ار دیشروخ  **** وا دوج  خرچ  سب  هک ز  لحم  نامسآ  نآ 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 467 

http://www.ghaemiyeh.com


راگزور درک  ادگ  هیاس  وچ 

راگزور درک  اطو  ادر و  ار  سیجرب  **** شتلود مایا  �هبطخ  يارب  زا  کنآ 

راگزور درک  ابق  هالک و  ار  مارهب  **** شهگرد نومیم  تمدخ  يارب  زا  کناو 

راگزور درک  اوه  داب  رمم  شناز  **** تفاین وا  كارتف  تلود  رانچ  تسد 

راگزور درک  اتود  شیدوخ  نوچ  شیپ  ناز  **** دادن مخ  شنومیم  تمدخ  هشفنب  تشپ 

راگزور درک  اهس  رهپس  بلاق  زا  **** لقع مشچ  هب  شردق  تفاضا  رد  هک  یهاش 

راگزور درک  ازع  لاگس  دب  زع  زا  **** نامز کی  هب  شفالخ  ناهج  رد  هک  یناخ 

راگزور درک  انف  سبح  هشیب  ریش  رب  **** تسر شیک  سبح  زا  شکلیب  هک  یفقوم  رد 

راگزور درک  اصع  هزین  مصخ  تسد  رد  **** شفک رد  دیچیپب  هزین  ياهدژا  نوچ 

راگزور درک  اجر  فوخ و  لصاک  هیام  نآ  **** تست قلخ  مشخ و  زا  يا  هلضف  هک  يورسخ  يا 

راگزور درک  ابس  شرع  وت  تمعن  زا  **** ارم �هبلک  یسفن  رد  هک  یتلود  مج 

راگزور درک  اخس  هن  اغد  نارگید  ناو  **** درخ شدناوخ  اخس  هچنآ  يدرک  وت  نم  اب 

راگزور درک  افج  هچ  زا  نم  اب  شیپ  نیز  **** نونک مدهاوخ  یمه  رذع  وت  تمدخ  رد 

راگزور درک  امس  جوا  زا  باجح  لوا  **** ولع زا  هک  ییاج  وت  لامک  �هیاپ  يا 

راگزور درک  ایح  لامیاپ  رشح  ات  **** وت يانث  ردنا  يزجاع  ار ز  هدنب  نم 

راگزور درک  اکذ  مرهوگ ز  هک  مریگ  **** دسر یک  وت  لامک  هب  نم  ياکذ  تسد 

راگزور درک  انث  دمح و  وت ز  مان  دوخ  **** نم يانث  دیازف  مان  هچ  ارت  رکذ 

راگزور درک  اطخ  باوص و  دب  کین و  نوچ  **** دتف نابز  رد  مغ  يداش و  يارس  رد  ات 

راگزور درک  اضق  نیرق  ناک  رما  ره  **** داب هداهن  بحاص  ورسخ و  ذافن  ردنا 

راگزور درک  اقب  هب  شتبسن  هک  نارود  **** دوش لجخ  شماود  شیپ  هک  یتلود  رد 
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راگزور رارک  ردیح  دربن  رد  يا  هرامش 90 : هدیصق 

راگزور راک  وت  رجنخ  هدرک  تسار  يو  **** راگزور رارک  ردیح  دربن  رد  يا 

هدرک رومعم 
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راگزور راوید  رد و  وت  مزح  رامعم  **** نایناهج نما  یپ  زا 

راگزور رامعم  وت  مزح  تسه  هک  مد  ناز  **** دنتفاین یتسم  یبارخ  زج  رهد  رد 

راگزور راوشد  وت  مزع  دزن  هب  ناساو  **** تاثداح لاکشا  وت  يار  شیپ  هب  حضاو 

راگزور رارسا  رتفد  هدرک  رارکت  **** نامسآ ياهقرو  يارو  زا  وت  يار 

راگزور رای  يدش  وت  تردق  ردق و  رگ  **** يدش نورب  فرصت  هب  نامسآ  يوس  ناز 

راگزور رادرک  هریاد  ساسا  داهنب  **** ناکف نک  يانب  نوچ  دنامب  نورب  تردق 

راگزور راگرپ  طخ  يدماین  مهرد  **** شتعفر يدنام ز  هرئاد  نورد  رد  رو 

راگزور راو  هلک  هراپ  تشه  تفه و  نیا  **** دنا هدرک  بیکرت  وت  ردق  يابق  زا  دعب 

راگزور راثآ  وت  دوج  مسر  یعون ز  **** نارتخا عاطقا  وت  هاج  کلم  يوزج ز 

راگزور رابنا  هنازخ و  رصتخم  نیا  **** دنک افو  انامه  هن  وت  دوج  جرخ  اب 

راگزور رایسب  كدنا و  دروآ ز  چره  **** اضق دروآ  جارخ  لیبس  رب  وت  شیپ 

راگزور راردا  ششخب و  هب  دهدرد  نت  **** كولم رگد  نوچ  وت  تمه  هک  يا  هن  اهناز 

راگزور رارقا  هدتسب  اضق و  وت  رب  **** بستکم ثوروم و  تلود  هدرک  فقو  يا 

راگزور راکنا  هب  راگزور  رارقا  **** دنک لد  هب  انامه  هن  نآ  نیا و  ریوزت 

راگزور رادهگن  يادخ  يا  تنسحا  **** تسیا هدنب  کین  ارت  راگزور  هک  اریز 

راگزور رارحا  زا  نسوس  ورس و  هک  الا  **** دنامن سک  دازآ  دش  ماع  تیگدنب  ات 

راگزور راب  ردق  ناوراک  داشگب  **** دش دوجو  ياهب  نامض  رد  وچ  تدوج 

راگزور راد  زا  مدع  ار  لخب  تخیوآ  **** تشذگرب وچ  رصانع  يوسراچ  هب  تعبط 

راگزور راتفگ  هب  هناگناد  صرح  زا  **** هدشان راو  یلع  هوشع  لاوج  رد  يا 

راگزور راگنز  راقفلاوذ ز  وچ  نمیا  **** شادتقا دیهمت  یپ  زا  تداهج  غیت 
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راگزور راسخر  توارط  دنک  ناهنپ  **** هکرعم بوشآ  زا  مچرپ  فلز  هک  يزور 

راگزور راطقا  رد  هتشگ  هرطق  هرطق  لد  **** ار هشیب  ریش  ملع  ریش  میب  دشاب ز 

ز **** كاچ هتشگ  لیجعت  تیاغ  رف ز  رک و  رد 
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راگزور راولش  �هچاپ  ياپ  تشگنا 

راگزور راتسد  هدش  ناشکرس  میب  زا  **** رد ياپ  هب  تمیزه  هاگزیرگ  ردناو 

راگزور راسکمن  هب  ار  مصخ  تشد  کی  **** كولم زا  هدرب  ورف  بآ  هب  کمن  نوچ  وت 

راگزور رایعم  وت  خرچ  گنس  گناد  زا  **** ار مصخ  لاجآ  �هفک  هداد  حیجرت 

راگزور رات  دوش  هتسسگ  وا  بیساز  **** دروخ کلف  رب  رگا  شکاشک  رد  وت  روز 

راگزور راخ  رفظ  ياپ  ردق ز  تسد  **** نوخ هب  دوش  نوگلگ  وت  غیت  وچ  دنک  نوریب 

راگزور راهنز  هب  هدرپس  نت  ناج و  ياک  **** درب ربخ  نمشد  هب  وت  �هلمح  داب  نوچ 

راگزور راکذت  هدش  تتینک  باقلا و  **** تسین هکناز  تسنیا  رد  وت  تینک  باقلا و 

راگزور رایخا  �هصالخ  يا  تباقلا  **** ما هتفگن  ار  بدا  هدیصق  نیا  مظن  رد 

راگزور رارک  ردیح  هدرکن  دب  يا  **** وردنا تسین  وت  تینک  مان و  دنچره 

راگزور رارک  ردیح  دربن  رد  ياک  **** نیا دشابن  قیال  وت  لاح  هب  زج  هک  یناد 

راگزور راعشا  هدیصق ز  نیا  لاثماک  **** شمسرپب رگ  مصا  رذج  دوب ز  رترک 

راگزور راد  فص  ردفص و  كولملا  جات  **** نابز دص  هب  دیوگ  دبیز  هک  تتحدم  رد 

راگزور رامیت  يداش و  درس  مرگ و  زو  **** دوب یک  دا  رگد ي  راگزور  هب  ار  سک 

راگزور رازاب  قنور  هشیمه  دشاب  **** نوک داسف و  يارش  عیب و  فالتخاز  ات 

راگزور راودا  زا  دساف  تسا و  نیاک  ات  **** وت کلم  رازاب  قنور  هشیمه  اداب 

راگزور رامسم  هب  رهپس  نماد  رب  **** هتخود وت  هاج  نماد  ماود  تسد 

راگزور راوهر  قلبا  تبینج  رتمک  **** تایربک نومیم  بکوم  هاگ  هصرع  رد 

راگزور راهنز  هب  هداد  يادخ  ظفح  **** ارت سب  مایا و  وت  لدع  راهنیز  رد 

راگزور نایعا  مدقم  رنه  رد  يا  هرامش 91 : هدیصق 
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راگزور ناسحو  لطخا  رثن  مظن و  رد  **** راگزور نایعا  مدقم  رنه  رد  يا 

راگزور ناهنپ  وت  ریمض  رب  ادیپ  **** نارتخا راوشد  وت  ذافن  رب  ناسآ 

راگزور ناک  رد  رهوگ  وت  نوچ  هدوبان  **** يرعاش جرب  رد  رتخا  وت  وچ  هدنامان 

تسسگب **** نامسآ درک  یمه  هنامک  ارت  ملح 
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راگزور نازیم  �هلپ  ود  ره 

راگزور ناوید  رتفد و  ضایب و  دش  رپ  **** وت فطل  درک  یمه  داوس  وت  قالخا 

راگزور نایعا  �هدبز  تسه  هک  ارنآ  **** انث رد  هک  متفگ  ناسرت  سرت  لقع  اب 

راگزور نامقل  دبیز  هک  يرونا  زج  **** تفگ تفگ  هچ  مناوخ  شراگزور  نامقل 

راگزور ناد  مک  ینادن  رگا  اتفگ  **** يوگب یکی  شیودع  مان  تسیچ  هک  متفگ 

راگزور نابحس  تحاصف  رد  هتشگ  يا  **** دیدن وت  لثم  رنه  هب  سک  هنامز  مشچ 

راگزور نابنا  رد  دوب  هک  یتماص  ره  **** درک راثن  ترکب  ینعم  هاش  قرف  رب 

راگزور نافوط  �هقرغ  دوش ز  نمیا  **** تفر هنیفس  ردنا  وت  رحب  جوم  هکنآ  اب 

راگزور ناوخ  رب  ار  تقفاوم  هداد  **** تایح �همقل  ناج  �هساک  اضق ز  تسد 

راگزور نان  رب  ار  تفلاخم  هدرک  **** هثداح هنوگره  شلامب  ردق  ياپ 

راگزور ناتسبد  هب  یترهش  هتسویپ  **** دننک یم  تینعم  تروص  قطن  نالفط 

راگزور ناکما  تردق و  دقع  لح و  رد  **** تسوا ردق  نیکمت و  هک ز  نید  داد و  ناطلس 

راگزور ناسنا  �هلمج  یکی ز  دص  ناز  **** دوب هدیدن  زگره  هک  هچنآ  دید  وت  رد  نوچ 

راگزور ناطلس  دوبن  راک  هزره  دوخ  **** دیزس یمه  دوخ  نآ  یمارگ و  دوخ  هب  تدرک 

راگزور نابیرگ  دید و  وت  نماد  نوچ  **** تنیتسآ ثداوح ز  تسد  درک  زیریت 

راگزور نادند  هب  وت  يدمآ  شوخ  نوچ  ات  **** خرچ دنکب  نادند  هب  هراپ  تسد  تشپ  زا 

راگزور نآ  تفگب  وت  یتسیک  نآ  تفگ  **** ار تخب  هکره  دش  وت  نآ  راگزور  ات 

راگزور نابنا  رد  هبرگ  هب  نارگید  نوچ  **** هتفیرف زگره  یتشگن  همه  نیا  اب 

راگزور نارمع  یسوم  ياصع  تکلک  **** ار لهج  نوعرف  �هرحس  عفد  رهب  زا 

راگزور نارود  هب  شوگ  مشچ و  ناهنپ ز  **** متشاذگ يرمع  وت  يور  يوزرآ  رد 
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راگزور ناج  رب  تمحر  رازه  دص  يا  **** نامداش درک  ملد  وت  ندید  هب  رخآ 

راگزور ناسحا  تنم  يوج ز  نم  رب  **** تسین کیلو  مقیرغ  راگزور  ناسحا  ز 

زا درخ  ارت  رم  هدناوخ  يا 
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راگزور ناحیر  �هتسد  فطل  غاب  رد  **** فیطل تیاغ 

راگزور نارقا  تنم  قیرغ  متشگ  **** کنآ زا  هاوخزاب  ارم  رذع  راگزور  زا 

راگزور نامهم  هب  تسدش  نارگرس  وک  **** تسا یلیفط  وا  نم  تمه  تسین  هک  ارنآ 

راگزور ناوخانث  رهپس  هن  دنتسه  **** یمه مدراد  وکن  راگزور  هک  ور  نیز 

راگزور ناقاخ  دناوخ  هچ  رگن  نخرچ  **** کیلو يرونا  مبقل  نارتهم  دنداد 

راگزور ناهرب  يوعد  يورب  مرعش  **** نالضاف کیدزن  هب  تسه  شاپ  فال  رگ 

راگزور نادیم  هب  لضف  راوس  دشوک  **** ینز یم  فال  یسک  شیپ  راوسرخ  يا 

راگزور ناکرا  وت  دوجو  زا  تباث  ياک  **** دوز يوگب  سپ  وش و  زاب  حدم  هب  ین  ین 

راگزور نار  کی  هن  هنامز  قلبا  ین  **** دنتفاین رد  ارت  مهو  تیمک  درگ 

راگزور ناقلخ  هن  رهپس  �هنهک  ین  **** وج مین  هب  دجنسن  وت  تمه  مشچ  رد 

راگزور ناویا  رد  تسه  هک  ینشور  نیا  **** دننک هگن  وکین  وچ  تست  يار  يوزج ز 

راگزور ناکد  تنیز  دوب  مولعم  **** ناهج �هتسر  رد  وت  دوجو  رهوگ  یب 

راگزور ناتسد  توق و  هب  اضق  درآ  **** ار تودع  مد  ره  تنحم  قوسراچ  رب 

راگزور نامرف  نامرف  هک  ار  زاوآ  **** کین هدیود  وس  ره  هدیشک و  لجا  غیت 

راگزور نامرح  هشیمه ز  نوصم  دنام  **** هقطان سفن  رگا  هکنآ  زا  شومخ  متشگ 

راگزور نایاپ  مدرگب  رگا  راب  دص  **** تفگ مامت  مناوتن  وت  حدم  کی ز  دص 

رومعم وت  زا  ترازو  تسد  یهز  هرامش 92 : هدیصق 

روط �هیاپ  یسوم  ياپ  زک  نانچ  **** رومعم وت  زا  ترازو  تسد  یهز 

رومعم داد  نید و  راوید  رد و  **** هدرک وت  فاصنا  رامعم  یهز 

روصنم هک  الا  یتیار  تمزع  ز  **** تشارفن ریدقت  بکوم  رد  اضق 
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روتسم هک  الا  يا  هنتف  تلدع  ز  **** تشاذگن مایا  �هنکس  رد  ردق 

روتسد ردص و  تسبحاص و  ياج  هچ  **** رخآ لعف  زو  یلوا  ملع  زا  وت 

روز توسک  رد  يونعم  زمر  وچ  **** ییورد هچرگ  یملاع  زا  شیپ  وت 

رود نادب  مشچ  یهز  دزیمانب  **** يدوجو مشچ  مدرم  تقیقح 

رورحم تسدرک  ار  گرم  جازم  **** ترارح طرف  زا  ترهق  مومس 

رد دهن  **** دشوکب وا  اب  را  تفطل  میسن 
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روبنز شون  مدژک  شین 

روشنم قلخ  رشن  رشح و  رد  اضق  **** رشحم زور  زا  شیپ  داد  دناوت 

روص تمدص  جازم  ار  شریرص  **** تسه تیصاخ  زک  وت  کلک  یعس  هب 

روکشم یعس  کی  نیا  زج  دوخ  رمع  هب  **** تسدرکن دوخ  تعیفر  هاج  رگا 

روربم هدیدان  یتمدخ  سب  وزا  **** دنکفا هیاس  تبسح  هب  نودرگ  رب  هک 

روهشم دیشروخ  مه  فورعم و  زا  مه  **** دش دبا  حبص  ات  هکنیا  تسمامت 

روهقم تسدرک  ار  گرم  شرهق  هک  **** تسین ام  رهق  رهاق  هاج  نیا  ارت 

رورغم درک و  هبرف  مایا  رگا  **** دنچ کی  همعط  رهب  ار ز  تدوسح 

روجید ياهبش  بعت  زا  درک  ورب  **** نشور زور  تلود  مایا  نامه 

روفاک دیآ ز  اجک  يروقنقس  **** لهاان دیآ ز  اجک  يرادناهج 

روثنم موظنم و  هد  تیب  تبسح  هب  **** ونشب هدنب  بسح  ادنوادخ ز 

روجهم مورحم و  تتمدخ  زا  زور  ود  **** تشاد یمه  نامرح  ار  هدنب  نم  رگا 

روبجم هک  الا  سک  تسین  ریخم  **** نودرگ رود  دورف  زک  یناد  وت 

روفوم ظح  مراد  صالخا  رد  هک  **** منادم یصاع  یتمدخ  دب  کی  هب 

روذعم راد  یهاوخ  هک  مرذع  ره  هب  **** تست تمحر  اضر و  اب  عجرم  وچ 

رون یلع  رون  دبو  يراک  نآ  دوخ  **** دریگ هیاس  رد  وت  نارفغ  مرگ 

رومام تناج  زو  ما  هدنب  تعبط  هب  **** راک ینک  نم  درک  هب  نم  اب  رگو 

روس یتسار  درآ  متام  يژک  هک  **** میوگ تسار  منیشن  جک  ات  ایب 

روجنر ناج  دوب و  كانمغ  لد  **** وت تمدخ  قوش  قحلا ز  ارم 

روباشن زا  تسرود  دابآرحب  هک  **** ناد یم  تفگ  ناریگراک  نیز  یکی 
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روخ نوخ  ناکرت  رپ  تسیهار  ورم  **** یتفرن یلاع  بکوم  ردنا  وچ 

رومخم تسمرس و  حدق  فکرب  یکی  **** نازات لاهرس و  جلق  فک  رد  یکی 

روکذم دنچ  نافیرح  داحآ  زو  **** تستفرن مه  قفوم  نیدلا  یفص 

روگنا زا  گنر  دریگ  هک  يروگنا  وچ  **** مزع دش  خسف  ناشیا  خسف  زا  ارم 

روطسم تسظوفحم  حول  ردنا  هک  **** نیاک تسرودقم و  چیه  ات  الا 

رودقم چیه  تدارم  یب  یتیگ  هب  **** نارود ریثات  زا  نیاک  ادابم 

رهپس
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روصقم وت  رمع  تدم  رب  نامز  **** رصاق وت  رصق  �هیاپ  زا 

رودزم وید  يارس  ردنا  تودع  **** یمیلس زو  نامیلس  کلم  ارت 

روصنم نیدلا  ءایض  برغم  قرشم و  سییر  هرامش 93 : هدیصق 

رومعم وا  لدع  برغم ز  قرشم و  تسه  هک  **** روصنم نیدلا  ءایض  برغم  قرشم و  سییر 

رودص هاگیاپ  دوزفیب  دانتسا  هب  **** دوجو هاگتسد  تسارایب  عانطصا  هب 

روز مجنا  زور  تسنود و  نودرگ  هوکش  **** وا تردق  يازا  ردناک  يردق  رهپس 

روبد ابص و  ندرگ  وا  تعاط  هتسبب  **** اسم حابص و  �هصرع  وا  تنکم  هتفرگ 

روصقم وا  ياوه  رب  يدبا  تداعس  **** رمضم وا  فالخ  رد  یکلف  بیاون 

روتسم وا  مزح  يزار ز  درادن  ردق  **** ناهنپ وا  مزع  يراک ز  دزاسن  اضق 

روبنز رب  هتشگ  شون  شمرک  توالح  **** مدژک رب  هتشگ  شین  شطخس  �هلاضف 

رون هیاس و  شتمرح ز  مرح  یتشپ  هب  **** الثم دتفوا  تجاح  رگا  تخیرگ  ناوت 

روهش نینس و  وت  نامرف  عباتم  یهخ  **** نامز نیمز و  وت  مامحا  قفاوم  یهز 

روبص كاخ  وچمه  وت  راقو  نازهاجم  **** لوجع داب  وچمه  وت  ذافن  نادهاجم 

روهشم دشن  نابز  تدعر  وچ  هزره  فال  هب  **** تسفورعم ربا  وچمه  تفک  هچرگا  دوج  هب 

رودقم يزور  دناهرب ز  ار  قلخ  هک  **** تسین نکمم  هچرا  دراد  نآ  تردق  وت  فک 

رود وت  دب ز  مشچ  هک  بجاو  هب  میرک  یهز  **** وت مراکم  زا  تسین  نآ  هک  تساهمشچ  هچ 

روشن روص  خفن  هب  دباین  ریط  شحو و  وچ  **** اضق درک  هتخس  هک  ارنآ  وت  رهق  غیت  هب 

رورغ بارس  شدیامنن  هدشرب  رهپس  **** دیما درک  هنشت  هک  ارنآ  وت  فطل  بآ  هب 

روفن ناهج  زا  میریفن  تفج  هشیمه  **** نم عباوت  مداخ و  نم  اراوگرزب 

روذعم مدرادن  ندیرد  هدرپ  هب  یمه  **** دنلب تسا  یتمه  مایا  روخ  رد  هن  ارم 
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روتسد مدشابن  نداشگ  زار  هب  یمه  **** لیمج تسا  یتداع  لاوحا  روخ  رد  هن  ارم 

رویغ شیوخ  تانب  رب  کلف  تسیردام  هک  **** درب ناوتن  هصرع  هب  دیازب  هچره  هنامز 

دریذپن نآ  لخد  هک  **** مغ تیالو  رد  داد  یلمع  کلف  ارم 
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روصق جرخ  چیه  هب 

روشنم مد  رد  روشنم  هثداح  تسد  هب  **** زور بش و  دسر  یم  هک  میوج  هچ  لزع  هریخ  هب 

روس هب  دنسر و  یمه  تبیصم  هب  کلف  زا  وچ  **** تسود نمشد و  زا  هک  ملان  وت  هب  کلف  زا  نم 

روضح هب  بیغ و  هب  نشور  هریت و  هنامز  **** کلف باتفآ  رون  دنک  هک  ات  هشیمه 

روجید بش  نوچ  کیرات  هثداح  درگ  ز  **** وت نمشد  زور  داب و  ناهج  زور  وچ  تبش 

روسک برض  وچمه  داب  دنک  برض  هنامز  **** لثم هب  رگا  ارت  دوسح  رمع  باسح 

رومعم نید  کلم و  وت  يار  يا ز  هرامش 94 : هدیصق 

روس نآ  متام  زور و  نیا  بش  **** رومعم نید  کلم و  وت  يار  يا ز 

روبد ابص و  دراو  رداص و  **** ترما �همان  زرح  لماح 

روصنم وت  مان  وچ  وت  تیار  **** یقاب وت  رکذ  وچ  وت  تلود 

روجنگ ار  قزر  جنگ  وت  تسد  **** یتفم ار  کلم  عرش  وت  کلک 

روط یلجت  ارت  يار  رون  **** فاق تناتم  ارت  مزح  دس 

رویط شوحو و  ریاس  نکاس و  **** تلدع �هیاس  ظفح  رکاش 

رون هیاس و  دوب ز  يرفم  هک  **** دوب دیاش  وت  تمرح  مرح 

رودقم ار  قزر  مسر  ناهج  رد  **** هدروآ تتسد  ضیف  زا  مرک 

روز هدش  نامسآ  يوزاب  روز  **** مدق هدرشف  تتلوص  اجکره 

روتسم انف  نماد  رد  هدرک  **** هاج �هشوگ  هالک  زا  ار  هنتف 

روس متام و  ناهج  ار  بش  زور و  **** تسود نمشد و  راگزور  زا  يداد 

روتسمان زار  وت  فوقو  اب  **** فورعمان زور  وت  ياور  اب 

روهشم وت  ناش  تایآ  همه  **** رکذ لماح  رکذ  هک  اجنآ  هدوب 
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روهقم زج  تسین  وت  مصخ  چیه  **** ولغو دانع  رد  هک  ینامسآ 

روکشم تسین  وت  یعس  چیه  **** ناهج ماظن  رد  هک  یباتفآ 

روشنم دهد  وت  يار  یشنم  **** لک حلاصم  رد  هک  ییاضق  هن 

روتف لاجم  ورد  دشابن  هک  **** تسریدقت ناماوت  وت  مزع 

روما رارق  وت  لدع  يدهم  **** اوه بآ و  راید  رد  دهد  رگ 

روبنز دلسگب  هلمح  رمک  **** یهام دشکرب  هنیک  نشوج 

تکلک **** دشک دقع  لح و  کلس  رد  هچره 
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رومعم ودب  یملاع  نآ 

روتسد �هنیس  رس  دوب  ای  **** ورسخ ترکف  هنک  دوب  ای 

روص بیان  ریرص  رد  وا  رد  **** تهگراب تسیچ  رشح  فقوم 

روشحم دنک  یمه  لسلستم  **** ار هثداح  ناگتشک  مدع  زک 

رورغ رابغ  ورب  دنیشنن  **** دهد هسوب  رهپس  رگ  تنماد 

رورس جوم  وت  تمه  مزلق  **** دنز نوک  کلم  هب  را  يادخ  هب 

رودزم عرسم و  دنوید  داب و  **** وت ترضح  يابس  ردنا  هچرگ 

رورغم اهمان  راب  نانچ  هب  **** راو نامیلس  وت  شوه  دوشن 

روحاب زا  دریذپ  ریغت  هک  **** دراد اوه  نآ  هن  یبوط  وشن 

روگنا زا  ددرگب  يدعت  هب  **** شخر گنر  هکنآ  تسا  هروغ  عبط 

رورحم دوش  ایربک  فت  زک  **** تسین یجازم  لدتعم  وت  سفن 

رورش رورس و  رد  رهد  ردام  **** دازن درم  وت  زا  رتلماک  هک  ور 

روفاک دوب  یسب  یگنز  مان  **** کیلو دوسح  دنز  يدرم  فال 

روکذم دش  لادتعا  اقب  هب  **** کنآ یپ  زا  يداب  هاج  لدتعم 

روفو موزل  ارت  ياطع  يو  **** ماود صاوخ  ارت  ياقب  يا 

رود تداعس  نیا  زا  رید  یتدم  **** ماک هب  هن  ما  هدوب  هدنب  نم  هکناو 

روبص گنس  وچ  ماوت  قارف  رب  **** زورما يا  هبلک  جنک  رد  هک  نیو 

روبجم دوب  اجک  ریخم  دوخ  **** تسین يرایتخا  هک  ینادب  ات 

رورسم يداشو  روجنر  جنر  **** تسوا تیشم  زا  هک  ییادخ  هب 

روجنر تتمدخ  نامرح  ناو ز  **** تسیناج ناهج  همه  رد  ارم  هک 
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روفن هشیمه  مدراد  ارچ  ات  **** تخب زا  ریفن  يا  سلجم  نینچ  زا 

روصق يدرادن و  تلق  بیع  **** نم تعاضب  رگا  اغیرد  يا 

روفوم یمبایب  تبرق  طخ  **** تسیصالخا طرف  هک  ناس  نیا  زا  ات 

روصقم وت  يانث  رب  یمنک  **** دنهد هیام  هک  ردق  نآ  رمع  ات ز 

روذعم نتشیوخ  دزن  متسین  **** تسیگدنب قدص  هک  اجناز  هچرگ 

رودص بآ  هدرب  وت  طاسب  يا  **** نامز لها  رودص  رد  منک  هچ 

روضح رتراوگشوخ ز  متبیغ  **** تساقل رتریذپلد ز  منخس 

روباشین شورف  خی  نآ  الح  **** تسه کلامم  رد  هدنب  نم  لاح 

روسک برض  باسح  نوچ  دشن  ناک  **** دارم باسح  متشادرب  هچ  زا 

روثنم ؤلؤل  وچ  یمالک  اب  **** منزن سفن  کی  هک  ات  فدص  نوچ 

ره
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روجاس گس  وچ  متسین  را  دیاش  **** سر �هبرگ  وچ  منتسین  يرد 

روطاس افق  رب  هزیر  ناوختسا  **** دزرا ار  صرح  باصق  گس 

رومخم متنم  درد  دنکن  **** مروخب رگا  دوج  ماج  �هعرج 

روزآ تعیبط  يا  روخ  كاخ  **** عناق تیمح  يا  شاب  درم 

روتسد دیاصق  زا  سرپب  وش  **** وشم رود  قطن  هب  مهاشداپ 

روبنط نورب  هرش  لاوج  زا  **** درک ناوتن  هک  نخس  اب  مدمآ 

روح لیامشاب  لکشاب و  همه  **** رکب ار  مرطاخ  دننارتخد 

روذح طاسبنا  تاقالم و  رد  **** بزع راگزور  ناتسبش  رد 

رویغ وت  �هیاس  شقن و  رب  همه  **** زاهج وت  تبسن  زع و  ارهمه 

روجهم ناشتافتلا  زا  نکم  **** دنک هبطخ  يارک  رگ  رگنرد 

روطسم نامسآ  قاروا  رب  دش  **** ییوگ وت  هچره  هک  ییاجب  يا 

روظنم روش  تیبرت  نادب  ات  **** دننک هکنانچ  نم  هب  نک  يرظن 

روهش ربش  نینس و  عارذ  هب  **** دیامیپ رهد  لوط  کلف  ات 

روهد دادتما  مایا و  لوط  **** داب وت  رود  روهش  نینس و  زا 

روهظ باجح  زا  غراف  نادواج  **** رهپس رود  وچ  وت  لابقا  زور 

روجید ناگتشک  مین  بش  نوچ  **** دبآ حبص  هب  ات  وت  مصخ  بش 

رومام ناهج  رمآ و  تملق  **** مزلم اضق  تجح و  تنخس 

روصنم ناهج  �هجاوخ  نید  تلود و  ءایضب  هرامش 95 : هدیصق 

رومعم وا  تاذ  هب  یناف  ملاع  تسه  هک  **** روصنم ناهج  �هجاوخ  نید  تلود و  ءایضب 

رودص هاگیاپ  دوزفیب  ردق  هاج  هب  **** رنه هاگشیپ  تسارایب  کلک  هب 
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روبص كاخ  لوجع  داب  شملح  شیپ  هب  **** لوجع داب  فیثک  كاخ  تمزع  شیپ  هب 

روهشم ییوت  ناهج  رد  فرش  عون  عون  هب  **** فورعم ییوت  ناهج  رد  رنه  سنج  سنج  هب 

رودقم يزور  یناهرب ز  ار  قلخ  هک  **** تسین نکمم  هچرا  يراد  نآ  تردق  دوج  هب 

روفصع �هنایشآ  زاب  �هناخ  مشچ  ز  **** ورگ هب  تتلود  ساپ  دنک  هک  یسک  نآ  وت 

رون ددرگ  هیاس  وت  ربنم  يار  شیپ  هب  **** قرف دشاب  هدایپ  تریمض  قرب  دزن  هب 

روبد داب  يوگ  دوبرب  وت  رما  ریسم  **** ناور بآ  بآ  دوزفب  وت  عبط  يافص 

روثنم ؤلؤل  وچ  دش  ارچ  وت  تباتک  **** موظنم رهوگ  وچ  دش  ارچ  وت  ترابع 

هب
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روص �هخفن  هب  شنادرگن  هدنز  يادخ  **** لجا درک  هتشک  هک  ارنآ  وت  هرک  غیت 

رورغ بارس  شدیامنن  هدشرب  رهپس  **** لما درک  هنشت  هک  ارنآ  وت  قفر  بآ  هب 

روفن ناهج  زا  مریفن  تفج  هشیمه  **** نم عباوت  هدنب و  نم  اراوگرزب 

روتسد مدشابن  نداشگ  زار  هب  یمه  **** دیمح تسیتداع  لاوحا  روخ  رد  هن  ارم 

روذعم مدرادن  ندیرد  هدرپ  هب  یمه  **** دنلب تسیتمه  مایا  روخ  رد  هن  ارم 

روصق رهد  تانب  رد  دوب  راگزور  هک  **** درک ناوتنب  ناهن  دشوپب  هچره  هنامز 

روصق جرخ  چیه  هب  دریذپن  نآ  لخد  هک  **** مغ تیالو  رد  داد  یلمع  کلف  ارم 

روشنم رس  رب  روشنم  هثداح  تسد  هب  **** زور بش و  دسر  یم  هک  میوج  هچ  لزع  هریخ  هب 

روس هب  دنسر و  یمه  تبیصم  هب  کلف  زا  وچ  **** تسود نمشد و  وت  زا  هک  ملان  وت  هب  کلف  زا  نم 

روبنط لم  شیپ  هب  دیارسب  ات  هشیمه  **** لبلب لگ  شیپ  هب  دشورخب  ات  هشیمه 

رود اداب  هشیمه  لم  زا  تدساح  قاذم  **** راخ اداب  هشیمه  لگ  زا  تنمشد  بیصن 

روسک برض  هک  نانچ  ناصقن  لباق  هشیمه  **** داب وت  لاگسدب  شیدنادب  رمع  باسح 

رورحم �هنوگ  وچ  نمشد  �هنوگ  کشر  ز  **** بوطرم رکیپ  وچ  تمصخ  رکیپ  میب  ز 

روجید بش  نوچ  وت  دوسح  زور  هایس  **** صربا نت  نوچ  وت  دوسح  مشچ  دیفس 

رویط شوحو و  ندرگ  ارت  عوط  قوط  وچ  **** زامن هدرب  ماک  ماک  ارت  مکح  ماگل 

روجنر نارتخا  توگدب ز  نمشد و  مادم  **** ناداش نامسآ  تهاوخدب  دساح و  جنر  هب 

ریثا خرچ  زا  رترب  تمهب  يا  هرامش 96 : هدیصق 

ریصن ار  نادزی  نید  یگرزب  زو  **** ریثا خرچ  زا  رترب  تمهب  يا 

ریطم ربارب  تسد  تتسد  هدرک  **** ابص داب  زا  يوگ  تمکح  هدرب 

ریپ نودرگ  مخ  رد  دباین  سک  **** وت هبش  لثم و  هک  یتخب  ناوج  يا 
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ریت دیشروخ و  نوچ  کلک  يار و  هب  نآ  **** بیطخ نیدلا  لامج  اب  بشما  هدنب 

ریثک زا  لیلق و  زا  دراد  زاب  **** سفن کی  ار  دوخ  هک  درادنآ  مزع 

یکگید
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ریقح ام  ياهراک  رگید  وچمه  **** تسا هتخپ  یناد  هک  نانوچ 

رینم ردب  زا  رتوکین  يدهاش  **** مارح تیب  زا  رت  نمیا  يا  هناخ 

ریزگ وز  دشابن  ترشع  رد  هکناز  **** متشاد يزیل  زیچ  نونکا  هب  ات 

ریصع درد  نوچ  رصع و  يافج  نوچ  **** دوب هک  یکیرات  ییور و  شرت  زا 

ریش هقاف  لاس  کشخ  زا  درک  کشخ  **** نامز نیا  نامبرط  ياشود  واگ 

ریظن یب  يراک  تنیا  دشاب  ود  رو  **** هن شیب  هد  نام  هداب  یحارص  کی 

ریزو ییوگدب  يور  نوچ  ین  هریت  **** کلم هاوخدب  شیع  نوچمه  خلت 

ریمض ناج و  ینشور  یشوخ و  زو  **** لقع لدع و  نوچ  یتسار  افص و  زا 

ریرز گرب  نوچ  درز  يراب  هنرو  **** مقب خاش  نوچ  لعل  ای  وا  گنر 

ریبک اب  ریغص و  اب  میوگ  وت  زا  **** نم هکارکش  اسب  يا  یتسرف  رگ 

ریفن رفاک  نیا  زا  ناناملسم  ياک  **** تنماد ام و  تسد  ادرف  هنرو 

ریگم هدرخ  ورب  نک  یگرزب  وت  **** دنک یم  اهیگدرخ  یب  يرونا 

ریثا خرچ  يارو  تمهب  يا  هرامش 97 : هدیصق 

ریصق وت  تمه  تنج  رد  خرچ  **** ریثا خرچ  يارو  تمهب  يا 

ریظن میدع  اخس  دوج و  هب  يو  **** هیبش میدع  فرش  ردقب و  يا 

ریطم ربا  تفز  وت  تسد  شیپ  **** باهش ریس  دنک  وت  مهو  شیپ 

ریت رکیپ  ود  رد  وت  عبط  هب  هن  **** سیجرب نامک  رد  وت  رف  هب  هن 

ریسفت ار  بیغ  ملع  تنخس  **** لیوات ار  خرچ  زار  تملق 

ریدغ وت  رطاخ  رحب  اب  رحب  **** روبص وت  ترکف  قرب  اب  قرب 

ریمض تسد  هب  کلف  تالکشم  **** باوج لاؤس و  هگ  ییاشگب 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 490 

http://www.ghaemiyeh.com


ریبک ریغص و  �هلبق  تهگرد  **** فیرش عیضو و  �هفرح  تتمدخ 

ریپ ملاع  مشچ  هنازرف  وت  نوچ  **** دیدن هک  يرورس  تخب  ناوج  يا 

ریوزت �همان  ناونع  شقن  **** درک وت  نیک  هب  رگا  مصخ  ار  هدنب 

ریوشت تبرش  تسم  هنگ  یب  **** دنامب رشح  هب  ات  هک  سب  نیا  شلام 

ریقح مرج  هب  ناهج  گرزب  يا  **** گرزب ياطع  زا  شدیما  ربم 

ریجنز رد  زاین  ملظ و  ياپ  **** دشکن وت  دوج  تسد  زج  هکناز 

روفن ناهج  زا  **** لفط هس  ود  دراد و  ریپ  يردام 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 491 

http://www.ghaemiyeh.com


ریفن تفج 

ریبدت زا  هماج  نایرع و  همه  **** دیموا زا  همقل  نایرگ و  همه 

ریبدا نزور  فقو  اهدید  **** دنک �هدید  زیت و  صرح  زا  هدرک 

ریوصت یکی  ره  لاح  تروص  **** کی ره  خر  رب  هدرک  لد  مغ 

ریقف لیعم  نیز  رابدا  دنب  **** دیاشگنب را  تلابقا  تسد 

ریش هثداح  لاسکشخ  زا  سپ  نیز  **** دهدن وا  رمع  ياشود  واگ 

ریگ هدش  نورب  نم  تسد  زا  مراک  **** تفرب ياج  نوچ ز  هدنب  نم  ياپ 

ریرقت دنک  یم  هدنب  نم  لاح  **** هدنب نم  لاح  هک  میوگ  هچ  نم 

ریسم رادم و  ار  هام  دوب  ات  **** لامش بونج و  ار  خرچ  دوب  ات 

رینم ردب  هشیمه  تداب  جات  **** دنلب خرچ  هشیمه  تداب  تخت 

ریرز وچ  انع  زا  تیوگدب  يور  **** مقب وچ  دسح  زا  تهاوخدب  کشا 

ریز �هلان  وچ  تدساح  �هلان  **** گنچ تماق  وچ  تنمشد  تماق 

ریشبلا ءاج  اذا  روباشین  لها  ای  اورشبا  هرامش 98 : هدیصق 

ریزو روصنم  نومیم  بکوم  دمآ  ردناک  **** ریشبلا ءاج  اذا  روباشین  لها  ای  اورشبا 

ریثا دش  رگید  نودرگ  وا  درگ  زک  یبکوم  **** نیمز دش  رگید  سودرف  وا  رف  زک  یبکوم 

ریمض ددرگ  مزهنم  شجوف  جوم  زک  یبکوم  **** نامگ ددرگ  عطقنم  شضرع  لوط و  زک  یبکوم 

ریگ راد و  ناطلس  روتسد  ناشن  ورسخ  بحاص  **** رفظ يور  يده  تشپ  ناهج  ردص  بکوم 

ریزگان ترصن  تشگ و  مزال  حتف  ار  شتیار  **** دوجو ودب  زک  حتفلاوب  نید  ییند و  رصان 

ریدغ دمآ  طیحموا  كاپ  قرع  يازا  رد  **** ار عرش  مکح  هک  بحاص  بسنرهاط  رهاط 

ریپ نودرگ  یماح  شناوج  تخب  دش  هکنآ  **** دنت مایا  ضیار  شساب  زور  دمآ  هکنآ 
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ریذپ نامرف  اضق  نامرف  دهد  شمزع  اجکره  **** راد هدرپ  هنامز  تولخ  دنک  شمزح  اجکره 

ریظن زج  دیآ  ردنا  ناکماب  نآ  چره  هتفای  **** متس زج  دجنگ  رما  ذافن  رد  نآ  چره  هدرک 

ریرح اب  شتآ  هک  شفاصنا  هنتف  اب  دنک  ناو  **** تابن اب  ناراب  هک  شلدع  تیفاع  اب  دنک  نآ 

ریگم دوخ  دراد  رخف  ماظن و  زک  دیاوز  نآ  **** شتسین یتاذ  فصو  ناک  فرش  رخف و  زا  تسیچ 

یقاب هجو 
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ریصق يرادقم  دوب  قحلا  تشونب و  دبا  رب  **** اضق ناوید  وا ز  رمع  تساوخ 

ریقح یعاطقا  دوب  قحلا  تشونب و  ناهج  رب  **** ردق ناوید  وا ز  دوج  تساوخ  لضاف  هجو 

ریطم رباک  دهد  ناراب  نانچمه  شتآ  دود  **** باب حتف  کی  کلف  رب  دتفیب  وا  تسد  رگ ز 

ریبک مه  ریغص و  مه  تنم  تحت  رد  ارت  يو  **** فیرش مه  عیضو و  مه  تعاط  سبح  رد  ارت  يا 

ریثک زا  لیلق و  زا  هاگآ  وت  مزح  یهنم  **** بیشن رب  زارف و  رب  لماش  وت  لدع  �هیاس 

ریطف یتسدنامب  نونکا  ات  هنرو  وت  رصنع  **** دوب هیام  توق  هب  مدآ  تنیط  ریمخ  رد 

ریمخ زا  يوم  نوچ  دروآ  نورب  شکاخ  زا  عناص  **** مرجال شدوجو  نان  دش  هتخپ  تیور  باز 

ریس هنیزول  رد  داد  شراگزور  ماقتنا  **** زایپ نوچ  دشابن  وت  هدوت  نامیپ  رد  هکره 

ریرس دشاب  ارت  ات  شنیرفآ  يادتبا  ز  **** دز هیکت  ناکرا  راچ  رب  نامسآ  رادرک  تخت 

ریفس يزاس  وزک  وب  تدحو  کلملاراد  هب  ات  **** هام لاس و  دش  رفس  رد  یتافتلا  يدرکن  نوچ 

ریرهمز زا  بآ  وچمه  وا  تدش  زا  باتفآ  **** درذگب نودرگ  هب  ترهق  رصرص  رگ  درسفب 

ریسا يدرب  یمه  ندرگ  رب  راتسد  ار  گرم  **** باوخ هب  مدید  یمه  ار  ترهق  ناب  نادنز  شود 

ریفن يو  زا  داسف  نوک و  ملاع  نانکاس  **** دنا هدرک  بحاص  شیپ  رد  يد  تفگ  هچ ؟ نیا  متفگ 

ریدتسملا وه  لاکشالا و  لضفا  دش  وا  لکش  **** نامسآ درک  اعد  ار  تعیفر  هاگ  رد  لکش 

رینتسملا وه  ناولالا و  نسحا  دش  وا  نول  **** باتفآ تفگ  انث  ار  تریمض  راسخر  گنر 

رینم هم  زا  رهپس  نوچ  ترازو  تسد  وت  هب  يا  **** نخس رد  دشاب  تسد  نآ  ار  هدنب  نم  ابحاص 

ریرص زا  نم  �هماخ  رکفت  زا  نم  رطاخ  **** یمد دیاساین  وت  يانث  رد  رتاوت  زک 

دقان نآ و  تسا  هیافن  سب  ياهدقن  **** کنآ زا  تسا  ریوشت  یعون ز  منک  مک  تمحز  کنیا 
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ریصب سب 

ریت وچ  دزیمانب  يراک  وت  ماعنا  زا  مارد  **** نابز یب  مریت  رافوس  نوچ  وت  رکش  رد  هچرگ 

ریش هارمه  مرهوگ  اب  ادتباز  دمآ  هکناز  **** ناج هارمه  دش  رشح  ات  ارم  تمدخ  نیا  قشع 

ریسم زا  عطاق  چیه  ار  نارتخا  دشابن  ات  **** رادم زا  عنام  چیه  ار  نامسآ  دشابن  ات 

ریشم تنامرف  داب  ار  نارتخا  شیب  مک و  رد  **** راشم تهاگرد  داب  ار  نامسآ  کین  دب و  رد 

ریرز نوچمه  نارتخا  روج  تیوگدب ز  يور  **** مقب نوچمه  نامسآ  رود  تهاوخدب ز  کشا 

ریق وچمه  تنحم  رود  زا  هایس  میاد  نآ  يور  **** راق وچمه  ترسح  بآ  زا  دیفس  میاد  نیا  مشچ 

ریز زاوآ  نوچ  راز  بیاون  زا  نآ  �هلان  **** گنچ يالاب  نوچ  ژوک  ثداوح  زا  نیا  تماق 

ریفس ریفس  وت  کلم  هگراب  یهز ز  هرامش 99 : هدیصق 

ریسا بیرغ  �هدنب  نیا  يوس  نامز  نامز  **** ریفس ریفس  وت  کلم  هگراب  یهز ز 

ریسفت ار  کلم  تایآ  وت  نایب  یهخ  **** نوناق ار  قزر  هیجوت  وت  نانب  یهز 

ریقح دوجو  �هیام  رد  وت  دوج  مشچ  هب  **** ناهن رهپس  �هیاپ  رد  وت  هاج  لظ  هب 

ریدقت �همان  ناونع  وت  کلک  جیسن  **** دیشروخ تنم  نالطب  وت  تسد  لاون 

رینم باتفآ  مرج  دش  وت  يار  سکع  ز  **** دوعسم يرتشم  لاف  دش  وت  مان  یعس  هب 

ریذپرذع شخب  مرج  یهز  راقو  هگ  **** ياشگراک دنب  هنتف  یهز  ذافن  هگ 

ریوشت ار  كاخ  وت  ملح  لیامش  دهد  **** ناریح ار  داب  وت  مکح  یناور  دنک 

ریظن هک  زج  تفای  لابقا  تسج ز  هچنآره  **** يادخ کلم  هاش و  کلم  رد  هک  وت  زج  دوب  هک 

ریمض درگ  تسشن  ای  نامگ  داب  تسج  هک  **** تفگ دراین  اضق  تردق  �هناتسآ  رب 

ریصق تست  ردق  بنج  رد  هک  خرچ  زایپ  **** دنادرگب را  تمصخ  زا  هثداح  مومس 

ریس شدنهد  رد  هنیزول  هب  يوج  هناهب  **** ردق اضق و  رگا  تفگشن  وت  ماقتنا  هب 
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ریت تیآ  يوج  بآ  رب  وت  کلک  تشبن  **** رهم تیار  هار  كاخ  رد  وت  يار  دنکف 

وت کلک  ریرص 
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ریثات دنک  یمه  تدایز  روص  خفن  ز  **** زاین ناگتشک  رشح  رد 

ریخات �هدقع  نوریب ز  وت  نوع  هب  دش  هک  **** هدعو نآ  لاح  بسح  رد  اراوگرزب 

ریزگ تسین  هنوگچیه  نآ  لمات  زا  هک  **** تسدنچ یکتیب  رعش  نیا  رد  زمر  هجو  هب 

ریرقتدنک اهتیب  نآ  هک  هقیقد  نادب  **** ییامرف عامتسا  رگوت  فطل  دزس ز 

ریما ود  ادتبا  دش ز  وا  تینک  فیدر  **** فیرعت یپ  زک  حتف  ردپ  نآ  تسد  ز 

ریرص ظفل  فرح  ود  زا  تسخن  وزج  ردق  هب  **** رهم �همشچ  مشچ و  مانمه  دیسر ز  نم  هب 

ریزو رما  هاش و  نامرف  هب  هتفه  ود  نیرد  **** دنرآ یمه  مود  وزج  هک  دمن  نینچ 

ریبک ریغص و  زا  لد  غراف  وت  وچمه  رازه  **** تسوا تیانع  زک  دنوادخ  مامتها  هب 

ریبدت دبن  نیا  زج  ارنآ  هک  قیضم  نآ  رد  **** قحلا دوب  تاعد  ياج  متفگ و  تاعد 

ریثک لیلق و  رد  هچ  ثیدح و  میدق و  رد  هچ  **** تسدوب نیمه  دوخ  هدنب  نم  عقوت  یلب 

ریصقت شنماد  دولاین  هک  وت  یعس  هب  **** ناصقن شترثک  تفرذپن  هک  وت  فطل  هب 

ریپ ملاع  داب  وت  ناوج  تخب  عیطم  **** ناوج ریپ  سایق  رد  دوبن  ات  هشیمه 

ریق وچ  هایس  وت  شیدنا  دب  زور  کشرز  **** راق وچ  دیفس  وت  هاوخدب  �هدید  کشا  ز 

ریقح دمآ  ریمض  ردنا  هچره  وت  اب  تبسن  هب  يا  هرامش 100 : هدیصق 

ریمض رد  يدنلب  زا  دیان  هکنآ  تست  �هیاپ  **** ریقح دمآ  ریمض  ردنا  هچره  وت  اب  تبسن  هب  يا 

ریجم ار  ایند  دجم و  ار  نید  ردص و  ار  ناهج  يا  **** لامک ار  شنیرفآ  لالج و  ار  ترازو  زا 

ریزو ای  یهاشداپ  منادن  یم  هب  یتسار  **** ناشن ناطلس  �هجاوخ  یناشن  بحاص  بحاص 

ریدم یعرف  نیرتمک  ار  وا  تسا  یلصا  تدنسم  **** رهپس یفقس  نیرتمک  ار  وا  تسیرصق  تترضح 

ریگتسد ار  ناگداتفا  ترورپ  زجاع  دوج  **** درمیاپ ار  ناگدنهاوخ  تنکفا  دیما  قفر 

ریرز تفاصنا  غاب  ردنا  دمآ  گنر  ناوغرا  **** مقب ترهق  �هشیب  ردنا  دمآ  گنر  ابرهک 
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لوط نوچ  تتلود  نیمز  رد 
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ریصق يراوشد  رمع  لیوط و  یناسآ  رود  **** نامسآ ضرع  و 

ریبد ار  دراطع  تناوید  نادرگاش  هدرک  **** رمک ار  رکیپ  ود  تهاگرد  ناگنهرس  هداد 

ریطم ربا  وک  وت  تسد  زا  هب  ار  يزور  تشک  **** ماقم نکر  وک  وت  يوک  زا  هب  ار  تجاح  فوط 

ریدغ لیخ  زا  رحب  بارس و  جوف  زا  بآ  **** دنا هتشگ  لوا  ضرع  رد  مه  وت  تسد  لد و  اب 

ریرص زا  تست  رد  نایوگ  ابحرم  ات  ناهج  رد  **** دوش ملاع  �هلبق  یک  يرگید  ناتسآ 

ریذن مه  ریشب و  مه  تذافن  نارادراک  **** ناهج بوشآ  مارآ و  ضرعم  رد  دوب  سب 

ریذپ نامرف  نیمز  تسراذگ و  نامرف  نامساک  **** دننک تروص  اهراک  ماظن  رد  یموق  هچرگ 

ریپ نودرگ  هن  تست  ناوج  تخب  نک  راک  **** راگزور دقع  لح و  ردناک  دنناد  نالقاع 

ریثک زا  لیلق و  زا  تسناهن  ادرف  رد  هچره  **** تسه زورما  وت  مزح  نایهنم  رهق  ریز 

ریظن ینعی  یکی  زج  یهاوخب  رگ  یباین  ناک  **** دوش عقاو  ناهج  رد  ینعم  هچ  زا  ناکما  مان 

ریرح شقن  دوش  نابنج  اوه  نوچ  ددنب  هک  سب  **** ار بآ  وگ  ماوت  نوچمه  نم  هک  دیوگ  رگا  مصخ 

ریز وچ  دمآ  نینط  درنا  توبکنع  رات  چیه  **** دورهاش رب  ات  سرپ  نودرگ  دیهان  زا  کیل 

رینم دتفا  لایخ  رد  ار  ناگدید  هتوک  هچرگ  **** نامسآ هام  وچمه  عنقم  هام  دوب  یک 

ریق هک  زج  شحبص  چیه  دیاینرب  زگره  هکناز  **** تسا نتسبآ  ماش  وت ز  دوسح  حبص  قرشم 

ریفن شبنج  زا  نک  یم  یهاوخ  هک  نادنچ  سرج  وگ  **** ایربک نار  ریز  دمان  وت  تخب  یتخب 

ریرهمز زیت و  دنشیدنا  یک  يد  هاپس  زا  **** مشح بکوک  هم  عرد و  نامسآ  باتفآ 

ریزگان ناج  زا  وچ  تمدخ  نیا  زا  تسه  دشاب  هک  ات  **** ار هدنب  امیرک  ادنوادخ  اردص  ابحاص 

ریش لفط و  نوچ  وت  ماعنا  اب  تسه  تفاضا  رد  **** دابم تهاگرد  هب  زج  زگره  هک  وا  جایتحا 

يدرگ ورف  هر  زا  تافتلا  نامک  رگ 
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ریت وچ  مراد  یلد  هللادمحب  وت  ياوه  رد  **** تساور

ریصب يراد  يدقان  دوخ  ینز  شگنس  رب  دنچ  **** رایع وکین  تتمدخ  ردنا  تسیدقن  وا  قدص 

ریگمرب یلیخب  يراد  ایمیک  رگ  نآ  زا  دعب  **** ورد یبای  شغ  چیه  رگ  دوخ  يار  رب  نک  هضرع 

ریس هنیزول  رد  مرج  یب  یهد  یک  ات  مرخآ  **** دیدن سک  مریس  وچ  لد  هد  نسوس و  نوچ  نابز  هد 

ریمخ زا  يوم  نوچ  دروآ  نورب  موهس  نآ  زا  خرچ  **** تشذگ نارود  نآ  متسب  يرونت  رد  يریطف  رگ 

ریدتسملاوه لاکشالا و  نسحا  یتاذ  لکش  **** تست ردص  كاخ  هک  ار  ینامسآ  دشاب  هک  ات 

رینتسملاوه ناولالا و  نسحا  یتاذ  نول  **** تست يار  سکع  هک  ار  یباتفآ  دشاب  هک  ات 

ریسم ردنا  باتفآ  اداب  وت  مکح  عرسم  **** رادم ردنا  نامسآ  اداب  وت  يار  عبات 

ریبک مک  ریغص و  مه  نودرگ  مرن  ار  تتمدخ  **** فیرش مه  عیضو و  مه  نامیپ  تخس  ار  تتعاط 

ریت دیهان و  تسلجم  يارس  تحدم  برطم و  **** هام ناویک و  تترضح  راد  هدرپ  نابساپ و 

ریگبش ناوکین  دیشروخ  دمآ  نم  رب  هرامش 101 : هدیصق 

رینم ردب  وچ  خرب  دنلب و  ورس  وچ  دق  هب  **** ریگبش ناوکین  دیشروخ  دمآ  نم  رب 

ریجنز رد  هدیشک  شفلز  رس  لد  رازه  **** شتآ رب  هداهن  شلعل  بل  ناج  رازه 

ریت وربا  نامک  رد  وا  �هزمغ  هدیشک  **** تسد اهناج  نمیک  رب  وا  �هرط  هداشگ 

ریبدت یب  رایتخا و  یب  هدمآ  هک  نانچ  **** دوب هدمآ  ردنا  نم  قاثو  هب  تفص  نیدب 

ریفس جنگ  لوسر و  جنر  همدقم  رد  هن  **** یهر بیقر و  تمحز  شتقفاوم  رد  هن 

ریثک لیلق و  زا  ملاع  نیزا  مدوبن  ربخ  **** ورد هک  یملاع  هب  یتسمو  یبارخ  زا  نم 

ریسا دید  رامخ  باوخ و  فک  رد  وچ  ارم  **** دمآ زارف  نم  نیلاب  هب  هفیطل  دص  هب 

ریفن وت  تداع  ناغف و ز  وت  تلفغ  ز  **** ینعم یب  تابث  یب  یهز  تفگ  هنعط  هب 

ریش زا  لفط  هکنانچ  وز  يوشن  ادج  یمه  **** یمد زونه  یم  يدرکب ز  هبوت  رازه 
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باوخ ياج  هچ 
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ریم بکوم  رهش  هب  دمآرد  هک  وش  هریذپ  **** زیخ یبسخ  دنچ  تسرامخ  و 

ریذن ریشب و  دب  کین و  ره  هب  تسوا  لدع  هک  **** یمصع دمحا  دودوم  لداع  ریما 

ریشع رشع  تسین  شیگرزب  ناهج ز  همه  **** دننک سایق  رگ  هک  ییادخ  راب  گرزب 

ریمض درگ  تسشن  نامگ و  داب  تسج  هک  **** تفگ دراین  اضق  شردق  �هناتسآ  رب 

ریظن هک  زج  هدید  لابقا  هدتسج ز  هچنآره  **** متس هک  زج  هدرک  رهد  رد  هتساوخ  هچنآره 

ریدقت دور  وا  ریبدت  تبینج  رد  هک  **** بئاص نانچ  نوردنا  کلم  هب  تسیربدم 

رییغت زا  تفاخم  شوفع  تیامح  رد  هن  **** یتسم زا  یبارخ  شلدع  ترامع  اب  هن 

ریقح دوجو  رد  وت  دوج  �هدید  هب  ای  و  **** ناهن رهپس  رد  وت  هاج  نماد  هب  ایا 

ریت تیآ  يوج  بآرب  وت  کلک  هتشبن  **** رهم تیار  هار  كاخ  رد  وت  يار  هدنکف 

ریوشت ار  هوک  وت  ملح  لیامش  دهد  **** ناریح ار  رحب  وت  عبط  تفاطل  دنک 

ریرز گرب  وچ  لجا  يور  وت  رهق  میب  ز  **** مقب خاش  وچ  کلف  کشا  وت  ردق  کشرز 

ریرس رورس و  رگم  دنیبن  چیه  هشیمه  **** رورغ باوخ  هب  یمه  تهاج  نمشد  هچرگا 

ریبعت شدنار  وت  نانس  نابز  رب  هک  **** اضق نابز  رب  تستفرب  راب  رازه 

ریس شدادن  رد  هنیزول  هب  راگزور  هک  **** زایپ وچ  افو  رد  تسوپ  همه  وت  اب  دوب  هک 

ریثات دنک  یمه  تدایز  روص  خفن  ز  **** زاین ناگتشک  رشن  رد  وت  کلک  ریرص 

رییغت نآ  ردنا  تسین  اور  تسملسم و  **** نآ �هصق  روص و  خفن  تیصاخ  ثیدح 

ریثات نآ  رب  رتبوخ  نیا  زا  دشاب  لیلد  **** ینعم نیا  رد  رت  تسار  نآ  زا  دشاب  سایق 

ریرص هب  دنک  یم  هدنز  ربخ  هن  هنیاعم  **** تملق ار  هنامز  يافج  ناگتشک  هک 

ریسفت ار  دوج  تایآ  وت  نانب  یهز  **** یکاح ار  بیغ  رارسا  وت  نایب  یهز 

ریصق تسیترکف  ناشیرپ و  تسیرطاخ  هک  **** مروذعم تانث  ردنا  مرصقم  رگا 
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هب **** هنرو دسر  یمن  تردق  �هیاپ  هب  نخس 
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ریصقت منک  یمن  توق  تردق و  ردق 

ریشم تسربدم و  ار  ناهج  لک  هک  درخ  **** ارم تفگ  شیب  تیب  ره  هب  راب  رازه 

ریصب تسیدقان  تسا و  هیافن  ياهدقن  هک  **** وا تمدخ  شیپ  رعش  نیا  ربم  ناه  ناه و  هک 

ریجنا نیا  غرم  تسین  وت  رطاخ  هک  ورب  **** يوعد نیا  درم  تسین  وت  ترکف  هک  ورب 

ریطم ربا  وچ  رگج  نوخ  هب  تسیرگ  یمه  **** مقوش یعاد  دوب  نینچ  هچرا  نکیلو 

ریحز مدیآرب ز  ناج  نیرد  هک  وت  ناج  هب  **** دوش توف  وت  زا  راب  نیا  رگا  فرش  نیا  هک 

ریذپب نم  نیا ز  رگنم  دوخ  يزاین  یب  هب  **** هاجزم تعاضب  تعاضب  تسه  هچرگا 

ریگم هدرخ  چیه  رعش  نیا  زا  تلیسو  نیدب  **** وت تمدخ  راعش  مراد  هک  تسین  فالخ 

ریخ رب  مهد  یم  هچ  تمحز  دیاب  هچ  رگد  **** ما هتفای  زین  فیرشت  وچ  وت  زا  کیلو 

ریفوت درذگب  لصا  زا  هلماعم  رد  وچ  **** لغش قنور  دوب ز  یقاب  هچ  يوگب  ارم 

ریثا رهپس  رب  داب  فرش  هب  شتحاس  هک  **** تست یلاع  هاگراب  فرش  ضرغ  ارم 

ریرقت دنک  یمه  نم  هب ز  لاح  نابز  **** تسین تجاح  چیه  هک  انامه  لاح  حرش  هب 

ریبک ریغص و  رب  فیرش و  عیضو و  رب  **** ناوج سایق  رد  ریپ  دوبن  ات  هشیمه 

ریپ ملاع  داب  وت  مکح  لباق  عوط  هب  **** ناوج تخب  داب  وت  يار  عبات  عبط  هب 

ریق وچ  هایس  وت  شیدنا  دب  زور  کشر  ز  **** راق وچ  دیفس  وت  هاوخدب  �هدید  کشا  ز 

ریز �هلان  وچمه  راز  نیا  �هلان  خرچ  ز  **** گنچ تماق  وچمه  ژوک  نآ  تماق  رهد  ز 

ریمخ ار ز  يوم  وچمه  ار  وت  هاج  دوسح  **** لجا هدیشک  نورب  ایند  زو  يوم  هتفرگ 

ریم بکوم  رهش  هب  دمآرد  کین  لاف  هب  هرامش 102 : هدیصق 

ریدقت دنک  یمه  شدوجس  هک  یعلاط  هب  **** ریم بکوم  رهش  هب  دمآرد  کین  لاف  هب 

ریزو هاگراب  ناطلس و  سلجم  لامج  **** ماک هب  زاب  تسشن  یگرزب  هاگراب  هب 
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نید رخف  مالسا و  تلم  ءاهب 
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ریرس ردص و  هب  ار  کلم  اهب  رخف و  داد  هک  **** يادخ

ریطم ربا  تسوا  تسد  لد و  راک  دومن  **** دوج هب  هکنآ  دمحم  دماحم  هاج و  ناهج 

ریوزت قح  شیپ  وچ  شنامگ  دزن  هب  نیقی  **** رحس زجعم  شیپ  وچ  شنانب  شیپ  هب  نایب 

ریجنز رد  هنتف  ياپ  دشک  لدع  تسد  هب  **** ثادحا رب  متخ  لفق  دهن  رهق  تسد  هب 

رییغت زا  فلاخم  شوفع  تیامح  اب  هن  **** یتسم زا  یبارخ  شلدع  ترامع  اب  هن 

ریذن تسرشبم و  شلدع  یلاوح  همه  **** عیطم تسرخسم و  شرفک  یحاون  همه 

ریش تمحر  تسد  هب  دش  ودب  هزرش  ریش  ز  **** نوخ تبیه  فت  هب  درآرب  هراخ  گنس  ز 

ریصق رهپس  وا  ردق  رب  ین و  رهپس  **** نم هنامز ز  وا  رما  رب  ین و  هنامز 

ریثک لیلق و  ناهن  درادن  رهپس  وزو  **** تشرد مرن و  هب  نانع  دباتن  هنامز  وزا 

ریصقت دنک  شتمدخ  رد  هک  تسیک  رهپس  **** نارفک دنک  شتمعن  رد  هک  تسیک  هنامز 

ریظن زیزع  نیمز  رد  اسخ  دوج و  هب  ای  و  **** هیبش میدع  ناهج  رد  فرش  ردق و  هب  ایا 

ریقح دوجو  تتمه  رظن  رد  هدومن  **** گرزب هرذ  وت  ترکف  رظن  رد  هدومن 

ریوشت ار  داب  وت  نانع  باتش  دهد  **** هریط ار  كاخ  وت  باکر  گنرد  دهد 

ریدغ رحب  هدومن  ار  تلد  ياه  هفیطل  **** میقع ربا  هدومن  ار  تفک  ياه  هجیتن 

ریخات دهن  نیمز  رب  ارت  دوجو  رگا  **** میدقت کلف  رب  لقع  ارت  لامک  دهن 

ریبد وراد  هطیرخ  دراطع  وت  ترضح  هب  **** هاگرد بجاح  خیرم  وت  هاگراب  هب 

ریشع رشع  وچ  دوب  ایرد  وت  عبط  بنج  هب  **** دنژن هیاپ  هب  دوب  نودرگ  وت  ردق  شیپ  هب 

ریبک ریغص و  رب  وت  لدع  �هیاس  هک  نانچ  **** فیرش عیضو و  رب  وت  ياطع  رون  هداتف 

ریسا تسه  خرچ  ریش  وت  تیار  ریش  ز  **** تسیوق رهد  تشپ  وت  لدع  تیار  نوع  هب 

هن دید و  كالفا  وت  ردق  جوا  هن 
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ریطمق هن  داد و  راطنق  وت  دوج  ماو  هن  **** مجنا

ریرص هب  نیا  هدنز  هدرم  دنک  توص  هب  نآ  هک  **** تملق �هدام  تستروص  رهوج  هن  رگم 

ریوصت شدراطع  رب  ناور  بآ  هب  دنک  **** درآ تسد  هب  رگ  وت  ریمض  کلک  رهپس 

ریثا خرچ  باهش  ناوید  هب  هک  دنک  نامه  **** ریس هب  وت  تلود  وید  اب  وت  کلک  باهش 

ریذپب شتمدخ  هب  دهانپ  وفع  بآ  هب  **** رگا تلاگس  دب  وت  مشخ  شتآ  فت  ز 

ریگ شتسد  هک  ندش  دهاوخ  وت  هب  مه  عیفش  **** دمآ نیمز  رب  ياپ  رگا  شراگزور  هک 

ریرح تسشتآ و  عبط  ارت  مشخ  باتع و  **** هانگ تستعاط و  مکح  ارت  نیک  اضر و 

ریبعت شدنار  وت  نانس  نابز  رب  هک  **** نادب خرچ  تسردنا و  رورغ  باوخ  هب  ودع 

ریت �هناخ  هب  دوش  نازیم  لوا  جوا  ز  **** عوجر هب  يرتشم  وچ  متفگ  اراوگرزب 

ریت تماق  وچ  دوش  تراک  همه  یتسارب  **** زاب نازیم  هب  وا  لیوحت  هب  تخب و  نوع  هب 

ریبدت نآ  دمآ  ریدقت  قیال  هنوگچ  **** هللا الا  هلا  وت ال  تلود  رف  هب 

ریمض هب  مزگره  تستشذگن  نآ  لثم  هک  **** منیب یمه  رثا  نآ  باوص  ریمض  نآ  زا 

ریرقت دنک  یمه  نم  زا  هب  لاح  نابز  **** تسین تجاح  چیه  لاح  نیا  رد  لاح  حرش  هب 

ریسم یعطاق ز  هن  رادم و  یعنام ز  هن  **** ار مجنا  نامسآ و  دوبن  ات  هشیمه 

ریشب رازه  نامز  ره  وت  تلود  هاج  هب  **** تداب نامسآ  لابقا  مجنا و  ریس  ز 

ریپ ملاع  مادم  تناوج  تخب  مالغ  **** دنلب خرچ  هشیمه  تدنلب  يار  عیطم 

ریرز ریظن  وت  زومآدب  يور  جنر ، ز  **** مقب لیدع  وت  شیدنادب  کشا  کشر ، ز 

ریز �هلان  وچمه  راز  نآ  �هلان  خرچ  ز  **** گنچ تماق  وچمه  ژوک  نیا  تماق  رهدز 

ریفن تفج  روفن  ناهج  ز  تفلاخم ، **** دارم تفج  رهپس  دوعس  ز  تقفاوم ،

فرح ز
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زاب دمآ  ناهج  روتسد  یلاع  بکوم  هرامش 103 : هدیصق 

فرش و رقم  هب  تداعس  هب  **** زاب دمآ  ناهج  روتسد  یلاع  بکوم 
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زان تزع و 

زاب دیآ  دور و  تداعس  هب  ات  شبکوم  **** اداب تداعس  ریخ و  فنک  رد  نادواج 

زارف هنتف  رد  شیلاع  هگرد  رب  درک  **** اضق هکنآ  نید  رصان  نیمز  ردص  بحاص و 

زایا فلز  زا  رت  هریت  رت و  هدیروش  رهد  **** دومحم کلم  قنور  نیا  زا  سپ  دریگزاب 

زارد ياپ  دنک  هرابرگد  باوخ  رد  هنتف  **** نورب تسد  دنک  هرابرگد  داد  نیتساز 

زارف هب  رس  دشک  زاب  ناما  نما و  تیار  **** بیشن هب  خر  دهن  زاب  رطخ  فوخ و  �هلعش 

زاورپ رد  دنکن  یشاحت  زاب  زا  وهیت  **** ارحص رد  دنکن  يدعت  شیم  اب  گرگ 

زاب بلخم  رد  هک  هچ  ریش و  �هجنپ  رد  هک  هچ  **** فشک وچ  تسایس  میب  زا  دشک  رس  رد  گنچ 

زاوا ردارب  هک  درادن  هرهز  نیا  زا  سپ  **** دشک قویع  هب  هرعن  یمه  هک  رش  یعاد 

زارف هب  یهاوخب  هک  نادنچ  هبترم  زا  ندرگ  **** ندرگ رد  اضق  تسدرک  وت  دهع  اب  تسد 

زاب وت  یگرزب  هب  یلاعم  مشچ  هدش  يو  **** رپ وت  يدایا  کلامم ز  تسد  هدش  يا 

زامن هدرب  اضق  مکاح  ارت  مکح  �هلبق  **** دوجس هدرب  کلف  بیج  ارت  هاج  نماد 

زار �هدرپ  مدع  متک  رب  وت  مهو  دردب  **** گنر هنوگ و  لجا  يور  زا  وت  ساب  دربب 

زاب ددرگ  ناهج  ناریح  هتشگرس و  گرم  **** دنشکب هنامز  درگ  رگا  وت  مزح  دس 

زاس هیامرس و  هتفای  ناهج  وت  لاون  زو  **** کلم �هیاریپ  هتخاس  درخ  وت  موسر  زا 

زادنا تسد  رد  درک ز  نورب  لقع  ار  خرچ  **** وا ترضح  زا  هک  تسییاج  وت  ردق  �هیاپ 

زآ دیآ  اخس  دوج و  رد  وت  تسد  فک  اب  **** خرچ دیآ  راقو  كاخ  رد  وت  ياپ  فک  اب 

زاین شیپ  نورب  تسد  دنکن  تعانق  زک  **** نیا زا  سپ  نک  نورب  تسد  ارم  تسد  نینچ  اب 

زازعا شیدرکن  رمع  رد  هک  رانید  هک  زج  **** زع شدوزفیب  تشادرب  وت  تسد  ارکره 

تلذم میب  زا  هدمان  تفک  رد 
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زاگ رس  زا  دهجب  تعیطق  میب  زا  وچمه  **** دهجب

زانط مشابن  هدنب  نم  دنام و  ار  زنط  **** منخس کی  نیا  هک  شاب  کلف  هچ  هن  یکلف 

زامغ رهم  وت و  يرادن  مامن  هام  **** هیفس خیرم  وت و  يرادن  سحن  لحز 

زایپ بیکرت  وچ  تسوپ  همه  زاب  وا  مرج  **** غامد فیوجت  وچ  زغم  همه  تسه  وت  ضرع 

زاوها ياوه  هب  یناشن  وت  رهق  يو ز  **** راتات نیمز  هب  یمیسن  وت  فطل  يا ز 

زاب هب  تفای  ناوتن  سک  وزا  رت  نادند  بآ  **** دزاب توادع  درن  رگا  وت  اب  تدساح 

زادرپ نارای  هب  ياج  دش  هتخاب  نوخ  تسد  **** زیخرب دیوگ  لوا  بدن  رد  شلجا 

زاجعا دیامنب  يراک  همه  ردنا  هچرگ  **** دوخ توق  اب  وت  حدم  زا  دوش  زجاع  لقع 

زاجیا قیرط  هب  متفگب  ریصقت  رذع  **** دنچ یتیب  رد  وت  حدم  زا  مرصاق  نم  زین 

زاغآ درک  تکرح  ثیدح  مزح  یهنم  **** وت ترضح  رد  هک  دوب  یبش  هچ  بشنآ  برای 

زارط ناکرت  �هدید  زا  رتگنت  ام  لد  **** نتخ نابوخ  �هرط  زا  رت  هریت  ام  ناج 

زابنا تسایس  هب  نودرگ  �هدقع  اب  هتشگ  **** بغش نیکست  یپ  زا  اضق  يوربا  دقع 

زادگ مرگ و  زا  یملاع  شیپ  لد ز  کبس  دش  **** کبس وت  نانع  تشگ و  نارگ  وت  باکر  نوچ 

زاوآ درک  یمه  وت  راسی  نودرگ ز  حتف  **** یهنا درک  یمه  وت  نیمی  نادزی ز  ظفح 

زاتم زیت  مبقع  رب  نم  هک  تفگ  یمه  ناو  **** نارم مرگ  مرثا  رب  نم  هک  تفگ  یمه  نیا 

زاون لابقا و  رد  هداتفا  وت  یناهج ز  ات  **** لابقا ردنا  يدمآ  زاب  هک  لابقا  تنیا 

زاجم وچ  قح  دوبن  دشاب  هک  هجو  ره  هب  ات  **** بش وچ  زور  دوبن  دشاب  هک  عون  ره  هب  ات 

زاوج مکح و  سک  همه  رب  قحب  ریدقت  وچمه  **** داب تزور  بش و  تسزاجم  هچرگ  ناهج  رد 

هاج �هماج  لزا  زو  **** ماود هب  دیقم  وت  رمع  �هیان  دبا  ات 
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زارط هب  نیزم  وت 

زارگب ینارک  تسین  ارت  رمع  �هصرع  **** مارخب يرانک  تسین  ارت  زع  تحاس 

زارد داب  نم  تمعن  یلو  یناگدنز  هرامش 104 : هدیصق 

زان يزوریپ و  تلود و  فرش و  دیزم  رد  **** زارد داب  نم  تمعن  یلو  یناگدنز 

زاجم هلمج  مین  وچ  تقیقح  هلمج  متسین  **** یمه هدنب  نم  هک  دنوادخ  مولعم  داب 

زارد رمع  دنکن  ریغتم  ار  ناک  تسیچ  **** ناهج لک  رد  نم و  مناهج  دیلاوم  زا 

زاین زان و  مغ و  يداش و  لزنم  نیردنا  **** زیچ همه  دمآ  فلتخم  تکرح  فالخ  زا 

زارف تسبیشن و  كاخ  همه  تسا و  كاخ  وک ز  **** تساطخ تسباوص  هک  نانوچ  مدآ  ینب  رد 

زاب میآ  ثیدح  دوصقم  هب  تسا  نینچ  نوچ  **** تسنم دنوادخ  مولعم  همه  یناعم  نیا 

زاجیا قیرط  هب  میامن  زاب  وت  شیپ  **** شیوخ لد  ياوه  رس  زا  ود  زمر  را  دبیز 

زاب مدرک  الثم  یمالس  هب  سک  رد  هک  **** تفگ ناوتن  ماوت  مادخ  هک ز  ات  الوا 

زامن درب  ناوتن  ار  وا  زج  هک  ییادخ  هب  **** ضرف بجاو و  ارم  تسزامن  وچ  وت  تمدخ 

زاگ هب  دنربب  عمش  نوچ  وت  شیپ  را  مرس  **** دوشن نوریب  وت  نامرف  �هطخ  زا  میاپ 

زاوج هنوگ  دص  هب  وت  ياضر  مباین ز  ات  **** مربن یهاک  هب  تشگنا  وت  کلم  همه  رد 

زاون فیرشت و  یپ  زن  منک  وت  يارب  زا  **** وت تمدخ  نم  هک  هدیشوپ  وت  يار  رب  تسین 

زاتمب موفع  رد  زا  یلد  رازآ  رهب  **** ارت هاگرد  تمدخ  مدقتعم  نینچ  نوچ 

زاسم هنیک  �هدعاق  نم  تحاس  تروص  **** مهد وچ  تدارم  قفو  رب  هن  وت  لایخرد 

زار هب  تفگ  ناوتب  تحیصن  هجو  زا  رخآ  **** باتع درک  ناوتن  شنایع  يور  زا  مریگ 

زادگ مرگ و  نیزا  دشاب  مدوب  یتاجن  ات  **** هب مزادرپب  هصغ  منک  هاتوک  هصق 

زاغآ درک  تکرح  ثیدح  زاب  نالف  هک  **** تشذگب تعیفر  يار  رب  هک  تقو  نآ  رد  يد 
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زابنا نودرگ  �هدقع  اب  هدش  تسایس  زا  **** ادیپ تفیرش  يوربا  رب  تشگ  یهرگ 

ارم هن 
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زاورپ تریمض  درگ  دنک  هک  ینامگ  هن  **** تسیچ ناک  مسرپب  وت  زک  نآ  �هرهز 

زاب لگنچ  رد  هدش  يورذت  وچ  مغ  فک  رد  **** لد متفر و  مدشن  فقاو  مدوب و  یتعاس 

زارط گرم  زا  دشک  مرمع  �هماج  رب  رهد  **** نآ زا  هگآ  ینکن  مباوج  فیرشت  هب  رگ 

زات کت و  ردنا  بش  زور و  هم و  لاس و  دوب  ات  **** مه یپ  ردنا  مک  شیب و  دب و  کین و  دوب  ات 

زابم لابقا  تلود و  بدن  زج  هم  لاس و  **** شابم فاصنا  تفار و  ببس  زج  بش  زور و 

زآ �هتخت  ناهج  وت  ياخسخ  بآ  زا  هتسش  **** رهد نمرخ  کلف  وت  ياضر  داب  رب  هداد 

زارد داب  نم  تمعن  یلو  یناگدنز  **** باطخ داب  نیا  کلف  زا  ارت  رمع  �همان 

زوریپ ایلوا  ادعا و  رب  يا  هرامش 105 : هدیصق 

زور بش و  نآ  نیا و  تافاکم  رد  **** زوریپ ایلوا  ادعا و  رب  يا 

زوت نیک  ترهاق  هاج  رگد  زو  **** بلاغ تضیاف  دوج  یکی  رب 

زودنا رکش  وت ز  ماو  تمرک  **** ماو وچ  وت  تمه  کیدزن  لذب 

زوس تروص  زاس  هیام  نیا  رود  **** هنیک یب  هدرک  لیم و  یب  هداد 

زوی گس و  ار  تنانمشد  لاح  **** ریش لد  ار  تناتسود  بلاق 

زوفدب ردب و  يود  ره  کلام  **** وت فرصت  ود  ره  قحب  يا 

زورفا ناج  ياشگلد  خر  اب  **** مدید ار  شیوخ  لابقا  هکناز 

زوس هثداح  بات  هطرو  نیاریز  **** لاح يراد  هنوگچ  ناه  شمتفگ 

زوگ رخآ  تشگزاب  وگب  هک  **** وت يرادن  ربخ  کحیو  تفگ 

زومآ تسد  غرم  تشگ  نامسآ  **** رازفا ياپ  يار  درک  ناثدح 

زورون نم  زور  زور و  نم  بش  **** دش دمآ و  رخآ  هب  تنحم  بش 

زورهب نید  سمش  تاعارم  زا  **** نونکا تسرتهب  زور  زا  مزور 
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زوپس زور  رمع  شادعا  رمع  **** نوزفا زور  هاج  وچ  شرمع  داب 

زوریف دب  تخب  ناشیا ز  رب  مغ  **** نادرگرس هشیمه  شنادساح 

زوگ شنایفوص  دنیوگ  هکنآ  **** ناشتلبس زیربآ  رب  تقو 

زوریپ ایلوا  دادعا و  رب  ياک  **** نیا شباطخ  کلف  زا  نادواج 

فرح س

سایق مدرک  ير  کلم  اب  ار  شیوخ  دارم  نوچ  هرامش 106 : هدیصق 

ساسا ار  تماقا  مداهنب  هزات  ناسارخ  رد  **** سایق مدرک  ير  کلم  اب  ار  شیوخ  دارم  نوچ 

سارباسار دوب  یهام  عمط  زور و  یس  لقع  **** ینمیا اب  دش  هدرک  لباقم  ار  تمینغ  نوچ 

ساک وت  يراد  یهت  رگ  نیگنر  بآ  زا  برط  يو  **** سیک وت  يراد  یهت  رگ  نیگنر  كاخ  زا  عمط  يا 

سان دنسانسن  راوطا  زا  هکناز  دوبن  بیع  **** لیحر ردنا  دای  وت  زا  دندرکن  یموق  را  لد  يو 

سانش ار  وا  مغ  هچ  دشاب  ناگدنب  سانش  قح  **** نسحلاوب نید  تلود و  دجم  وچ  يدنوادخ  ات 

ساوح كرادا  لقع  لامک  زک  نانوچ  تسار  **** لقع كاردا  تسرصاق  شلامک  هنک  زا  هکنآ 

ساپس زا  دشابن  يرابنارگ  شلذب  اب  هکناو  **** راظتنا دیاین ز  يراسکبس  شدوج  اب  هکآ 

ساحن دبای  رز  بیکرت  ایمیک  زک  نانچمه  **** زاین انغتسا  کلم  شتافتلا  کی  زا  دبای 

تسرحب وا  عبط  تسد و  هک  نتفگ  متساوخ 
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سالپ مه  نم  اب  زین  دشاب  حدم  نیا  تفگ  لقع  **** ناک و 

سابتحا اجنآ  یناوخ و  ارچ  ناک  ار  وا  عبط  **** هقعاص اجنآو  ییوگ  نوچ  ربا  ار  وا  تسد 

ساط هب  دیامیپب  ناشمجنم  تمهت  رس  زک  **** دنرت یلاع  نآ  زا  شیوخ  داهن  رد  نارود  رهد و 

سابللا سب  ندبلا  معن  بجع  يا  دوخ  اب  تفگ  **** دیدب شلقع  نامز  رون  هیاس و  سابل  رد 

سایق يور  نآ  زا  ياپ  تهاج  لخد  هداهن  يو  **** رامش يوس  نیرد  نت  تدوج  خرچ  هدادن  يا 

ساپ خرچ  متفه  يودنه  ارت  ردق  مراط  **** هتشاد نارود  زاغآ  زا  تمدخ  مسر  هب  يا 

سامم ار  ملاع  نوریب  وا  حطس  ینوردنا  **** يدشاب هنرو  تسین  مسجم  تردق  ملاع 

ساب بآ  مزح و  كاخ  زا  یشک  يدس  ورد  رگ  **** لاحم ریدقت  وچ  یتیگ  زا  دنام  نوریب  گرم 

سامتلا تسامتلا  سک  همه  زا  دشاب  هکناز  **** جایتحا ندرک  ضرع  ار  سک  تسین  تجاح  وت  رب 

سابتقا درک  تتمه  باتفآ  زا  باتفاک  **** خرچ تفگ  یک  مکرون  نم  سبتقن  انورظنا 

ساره یب  میوگب  مه  نودرگ  يور  رد  نخس  نیا  **** نخس دش  نم  رب  هک  نانوچ  اخس  وت  رب  دش  متخ 

ساطع ددرگ  یمه  ار  تداهش  دوخ  شغامد  رد  **** تفر هک  يوعد  نیا  قفو  رب  نامز  نیاک  دوبن  رود 

سارفوب ناشاهتنا  سیقلا  ءرما  ناشادتبا  **** دوب هکنآ  دندرک  موق  نیمادک  یناد  يرعاش 

ساسمال لامشوگ  دبایب  ات  وک  يرماس  **** تسیرحاس نونکا  مزادرپ  یمه  مداخ  نم  هکنیاو 

سال یسنجان  ابید ز  رب  هزرپ  دزیخ  هچ  زو  **** عبط ینیب  اطخ  زا  وشح  نخس  رد  دزیخ  هچ  زا 

سارخ واگ  وا  واگ  ریظن  نارود  ناردناو  **** کلف رود  رفس  رد  یناوسلا  ریس  دوب  ات 

ساد تسه  ار  نامسآ  راز  تشک  هم  ات  **** دابم ترمع  نمرخ  ردنا  زگره  نودرگ  واگ 

سای میب  دشابن  اروک  یتحار  ردنا  يداب  **** نیتحارلا يدحا  سایلاک  لثم  نیا  دشاب  هک  ات 

وچ نادرگرس  وت  مصخ  نامسآ  يافج  زو  **** نامسآ سآ  درگ  زا  كاپ  وت  تخب  نماد 
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سآ

سادس ما  داحا  دیوگ  یم  رشح  حبص  هب  ات  **** کنانچ تهاوخدب  نالذخ  بش  مد  هدپس  یب 

فرح ش

شنیرفآ رس  رب  وت  تسد  یهز  هرامش 107 : هدیصق 

شنیرفآ رتفد  رس  وت  دوجو  **** شنیرفآ رس  رب  وت  تسد  یهز 

شنیرفآ ربنم  رب  وت  مان  هب  **** تلم کلم و  رد  هدرک  اه  هبطخ  اضف 

شنیرفآ رویز  ارت  موسر  **** هدرک نوک  هطاشم  لاس  لهچ 

شنیرفآ رتشش  رد  وت  دهع  هب  **** رفظم نبرهاط  نوچ  هن  يزارط 

شنیرفآ رهوگ  يدمآ  ریقح  **** يدوبن وت  رهوگ  �هلضف  رگا 

شنیرفآ رتفد  زا  دزادرپب  **** ترطف نودرگ  وت  ذافن  داشگ 

شنیرفآ رتخا  ناسر  تداعس  **** یتشگن يدوبن  وت  رتخا  رگو 

شنیرفآ رتسکاخ  وت  فالخ  **** دهاوخب رگ  دهدرب  مدع  داب  هب 

شنیرفآ ربنچ  دنکشب  ات  هک  **** ممصم مزع  درک  اهراب  انف 

شنیرفآ روخ  رد  انف  يدرکب  **** هنرگا راک  نآ  تفایرد  وت  هوکش 

شنیرفآ روشک  مهن  جارخ  **** مجنا دنراذگ  تهاج  ناوید  هب 

شنیرفآ رکشل  همه  بوجو  **** ناکرا دنناسر  تدوج  عاطقا  زو 

شنیرفآ ردام  اضق  مد  ره  هک  **** ینیبن شنیرفآ  رورس  يا  وت 

شنیرفآ رورس  دشن  هب  مه  هک  **** دسرپب تعیبط  زا  مامت  رجز  هب 

شنیرفآ رس  رب  دنک  لکوم  **** ظفحت يارب  زا  راگدرک  ارت 

شنیرفآ رد  درگ  هب  ددرگب  **** هنحش وت  نوچ  اب  هک  دشاب  هچ  رسکت 
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شنیرفآ رتسب  دوب  ینعم  هب  **** ناکدرتسگ يرتسب  ارچ  ثداوح 

شنیرفآ رواد  يرواد  نیرد  **** تعیبط يا  ناه  وت  رب  منک  یم  اوگ 

شنیرفآ رت  کشخ و  تسا  نیا  هک  **** يراین شیورب  يدرس  مرگ و  ات  هک 

شنیرفآ رکیپ  دنک  تدایز  **** تبسن هب  رصانع  جازم  ات  الا 

شنیرفآ رب  رد  اقب  يابق  **** دیاین وکین  وت  اب  زج  هک  يداب  وت 

شنیرفآ رب  گرب و  تسر  وزک  **** یکاخ بآ و  رد  خیب  ارت  ماود 

شنیرفآ روحم  زجب  دیاشن  **** شضرع لوط و  رد  هک  نادنچ  وت  ياقب 

شنیرفآ ناج  يداش  يا  هرامش 108 : هدیصق 

شنیرفآ ناک  رهوگ  يو  **** شنیرفآ ناج  يداش  يا 

شنیرفآ ناشن  توسحم  **** اجنآ هک  یتولخ  مرحم  يا 

شنیرفآ ناتس  هروش  رد  **** دیرجت ناتسوب  لبلب  يا 

شنیرفآ ناهن  رارسا  **** تقطن فشک  هدیشک  هولج  رد 

شنیرفآ ناوج  تخب  ياک  **** تریپ هتفگ  دوجو  ودب  رد 

شنیرفآ نامک  يریت ز  **** رتناور تترکف  هتسجان ز 

شنیرفآ نامگ  بیساز  **** تنیقی بتارم  دازآ 

شنیرفآ نابز  وت  مان  **** هدربن انث  �هحتاف  یب 

ناوت بات و  اب  **** عادبا عارتخا و  �هویش  رد 
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شنیرفآ

شنیرفآ نانع  يزیت  **** وت یباکر  نارگ  هدرک  مگ 

شنیرفآ نانب  غراف ز  **** تردق لاله  یتهج  یب  رد 

شنیرفآ نایب  رترب ز  **** تتعن ولع  یتفص  یب  رد 

شنیرفآ نایم  وت  شیپ  **** هدوب هک  ات  هدوبن  هتسبان 

شنیرفآ ناهج  يوسناز  **** تیالو دص  هتفرگ  وت  تیص 

شنیرفآ ناکم  لک  رب  **** يراد لوبق  هدزای  هد 

شنیرفآ نایز  دوس و  زا  **** وت �هیام  هوکز  تسا  شیب 

شنیرفآ ناج  هب  هک  ینعی  **** لقع دروخ  وت  ناج  هب  دنگوس 

شنیرفآ نآ  يدابع و  **** هار تشنیرفآ  هدزان  يا 

شنیرفآ نازخ  لصف  رد  **** تسیراهب تسلجم  تبون  ره 

شنیرفآ ناغف  باون  **** تنادیرم �هرعن  هدش  مگ  رس 

شنیرفآ ناور  وت  زا  تسم  **** عمس �هناتسآ  رب  هداتفا 

شنیرفآ ناوخ  شیارآ  **** تست تراعتسا  �هنیزول 

شنیرفآ ناتس  داد و  رد  **** داتفا جیار  وچ  تنخس  دقن 

شنیرفآ ناکد  فرط  رب  **** تسیلک سفن  هک  نخس  فارص 

شنیرفآ ناد  همه  اتفگ  **** تسیچ نآ  هک  لک  لقع  دیسرپ ز 

شنیرفآ نار  مخ  ردنا  **** تسمار رهد  دنت  قلبا  ات 

شنیرفآ نامز  نارود و  **** داب تتلود  رود  تمدخ  رد 

شنیرفآ ناهد  رشح  ات  **** تنیرکش نابز  نیریش ز 
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شیوخ یگرزب  رد  هتشگ  ناهن  يا  هرامش 109 : هدیصق 

شیب هدش  نامسآ  یگرزب ز  زو  **** شیوخ یگرزب  رد  هتشگ  ناهن  يا 

شیوخ شبات  ناهن ز  راکشآ و  **** ییوت هک  دوب  نینچ  نیا  باتفآ 

شیدنارود لقع  يوس  نیز  همه  **** ناهج ییوس و  نآ  هشیدنا  وت ز 

شیرپ كاخ  داب  هن  ترکف  داب  **** دسرن مه  وت  �هدس  رب  داب 

شیر هلبا  ياپ ز  هدنکفیب  رپ  **** تستشگرب هریط  هک  نیب  ار  مهو 

شیورد نامسآ  وت  ریظن  زو  **** نیمز طیسب  وت  رگناوت ز  يا 

شین ینتسشن  یک  شون  یپ  رد  **** روبنز رد  هنرو  تستفر  وت  یب 

شیم اب  دهد  یتشآ  ار  گرگ  **** نایم هب  دهنرد  ياپ  را  فطل 

شیک رد  دهن  وت  ریبدت  ریت  **** ددنبرب حالس  رگ  نامسآ 

شیخ دلامب  رب  وت  قلح  هب  رگ  **** ددگرب جازم  زا  باتهام 

شیدآ دوش  اهبوچ  �هنحش  **** مکح وت  ناتسآ  بوچ  دنک  رو 

شیک بهذم و  لها  هدرکان  قرف  **** ار یناهج  يا  هداد  ون  ناج 

شیوخ هب  وچ  دسر  نآ  هناگیب  هب  هک  **** تسدیشروخ رون  تسقلخ  هن  نیا 

هب يا  شاب  داش 
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شیب یسیع  رازه  زا  یمیرم  **** مرک تازجعم 

شینعم ییوت  نوچ  تسین  رصتخم  **** تسرصتخم رعش  هک  ییوگن  ات 

شیرس هب  يدناشنرب  نخس  هب  **** ار یفاوق  نیا  سک  را  يادخب 

فرح ق

قاثو هب  مدمآ  تسمرس  شود  هرامش 110 : هدیصق 

قافو افو و  همه  یفیرح  اب  **** قاثو هب  مدمآ  تسمرس  شود 

قاط �هرانک  رب  همین  يا  هشیش  **** نیشودنرپ یقاب  زا  مدید 

قاذم هب  ناقشاع  شیع  نوچ  خلت  **** افص هب  ناتسود  دهع  نوچ  یم 

قاور ياوه  انشآ  دبن  هک  **** میتفر يا  هناخ  بات  رد  ود  ره 

قافآ زا  یسوق  دید  یمه  هک  **** یکگچیرد رب  میتسشنب 

قاروا یسدنه  مراسی ز  رب  **** ءازجا یقطنم  منیمی ز  رب 

قارب یم  عمال و  خر  ناز  **** قرب �هعمل  هناخ  فارطا  همه 

قارف نوخ  ام ز  ماج  �هعرج  **** لاصو رکش  ام ز  لقن  رکش و 

قاس نیمیس  نایقاس  ارم  هن  **** تسد کباچ  نابرطم  ارم  هن 

قارع يوهار و  دنواهن و  رد  **** مدناوخ یمه  دوخ  ياهکلزغ 

قارشا زا  هناخ  درک  یقرشم  **** قرشم زا  دمآرب  هگان  هام 

قاتشم قفاوم  رای  هس  نوچ  **** مهب هس  ره  میدشرد  نخس  هب 

قاحم عامتجا و  هب  یغیرد  هک  **** میتفگ یمه  ییوکین  ار  هام 

قارز قرزا  خرچ  �هصق  **** میدادرد ثیدح و  دش  نوجشوذ 

قالطالا یلع  نیمز  طاسب  رد  **** درک دناوت  یسک  ایآ  متفگ 
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قاقحتسا هب  وا  رارسا  فشک  **** لالقتسا هب  وا  ریدقت  عنم 

قاطن قطن ز  دز  دنناوتن  **** ریودت رد  هک  هریاد  نآ  رد  هن 

قارحا زا  قارتحا  ینعم  **** دسانشن هک  هفیاط  نآ  زا  هن 

قارب هب  يدمآ  دبنگ  نیرب  هک  **** دوب یمهو  قرب  هک  اتفگ  هام 

قارع کلم  تسقشاع  ورب  هک  **** تسیرگد شتما  ناسارخ ز  رد 

قانج ماتس و  يدمرس  ددم  **** شنانع باکر و  يدزیا  تمصع 

قالخا كولم  تقلخ  کلم  نآ  **** تسا نیدلادحاو  تسیک  نآ  یناد 

قحسا تمعنم  مودخم و  تفگ  **** نک نییعت  مان  هام  يا  متفگ 

قانعالا عضاخ  شاهنامسآ  **** دنرب هدجس  هک  یتبتر  نامسآ 

قاثیم ردق  اب  هدرک  شتردق  **** نامیپ اضق  اب  هتسب  شتنکم 

قاع شمکح  ذافن  رد  دوش  نوچ  **** ردق تسوا  ردق  قدص  فلخ 

قاحلا طخ  ورد  نودرگ  زار  **** دمآ دوجو  �هخسن  شترکف 

دیاین نامسآ  رفس  **** شارچ تسین  باتفآ  را  شیار 
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قاش

قافن گنر  هدربب  دراطع  زا  **** شقدص رمحا  تیربک  يوب 

قابط عبس  نایهنم  تغل  **** شنخس یناثم  عبس  وغل 

قارخم وا  هاگراب  تعفر  **** شیدز هنرا  خرچ  تسیشوپ  هفرخ 

قازرالا نماض  شیطعم  تسد  **** حابصالا قلاف  شیلاع  يار 

قادص ياجب  اخس  رد  وا  قدص  **** تسوا تمه  لایع  يزاین  یب 

قالط هس  هدرک و  ریبکت  راج  **** ار ایرد  ناک و  مغر  شتبغر 

قاوف هب  دنکفا  ردنا  التما  ز  **** تسدز هقاف  هک  ار  زآ  شمرک 

قانخ ینمیا ز  تفای  نآ  زا  هوک  **** شاخس نیک  تخیرب  اهناک  نوخ 

قادحا تبغر  هراظن  هب  هک  **** تسا هجرد  نادب  شتبغر  مرک  هب 

قاشنتسا هب  اوه  ضرع  لوط و  **** دش دراین  مک  هک  ددرگن  مک 

قاطنتسا هب  نخس  طسب  حرش  **** دش دناد  شیب  هک  ددرگ  شیب 

قاط دشاب و  تفج  وچمه  ددع  ات  **** بش دشاب و  زور  وچمه  نامز  ات 

قاط مراط و  غاب و  خاک و  نینچ  رد  **** اداب ایربک  تفج  بش  زور و 

قاشع �هلان  قوشعم و  زان  **** دوجو زع  ءازا  رد  وا  زع 

قلطم تردق  هب  تلآ  هب  هن  يردقم  هرامش 111 : هدیصق 

قرزا دبنگ  وچ  يراخب  لکش  دنک ز  **** قلطم تردق  هب  تلآ  هب  هن  يردقم 

قنور ورد  ار  راجن  �هشیت  بوچ و  هن  **** رازاب ورد  ار  رامعم  �هتشر  تشخ و  هن 

قریب ناکم  نآ  رد  هداشگ  هام  رهم و  ز  **** هار دباین  وردنا  للخ  هک  یتمکح  هب 

قدنخ نارک  یب  رحب  زا  هدز  وا  درگ  هب  **** عنص هب  کیلو  لگ  بآ و  یب  هدشرب  راصح 
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قهو هب  ندشرب  ناماس  هن  خرچ و  ریت  هن  **** ریجنکشک هن  دسر  شفقس  هب  قینجنم  هن 

قفن هاگیاج  دید  ناوت  بیشن  زا  هن  **** بوکرم تلیح  درک  ناوت  زارف  زا  هن 

قسوج هدزاود  ناشنطو  هداد  فطل  ز  **** هرایس تفه  هدرک  ناور  مکح  هب  ورد 

قلعم �هدوت  كاخ  نینچ  بآ  نایم  **** طیحم رحب  هدنار  هزوریف  دبنگ  نایم 

قلخ ماخ  تخبروش  يا  دوب  سب  هاوگ  **** تلآ یب  تسوا  عادبا  عدبم  هکنادب 

قسغ هاگ  ینشور و  وا  شدرگ  یهگ ز  **** دنلب نامسآ  دشرب  دوخ  هب  هک  يرب  نظ  وچ 

دش قالخ  شیامن  یب  هن 
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قرو راگن  دش  قارو  تیافک  یب  هن  **** قلخ ایهم 

قلع ییسوم ز  وچ  دزاس  هک  فطل  هب  وا  زج  **** مدزا ییسیع  وچ  درآ  هک  عنص  هب  وا  زج 

قفش حبص  دض  هب  بش  ره  داشگرب  هک  **** حبص علطم  دادماب  ره  دزارفرب  هک 

قطرق نمس  رد  عنص  رثا  زا  دشوپ  هک  **** ؤلؤل فدص  رب  ربا  نهد  زا  دراب  هک 

قتسف رهبع و  دیامن ز  هدید  ناهد و  **** وا تردق  هک  يرداق  نآ  زا  هللا  كرابت 

قملی ار  هلال  زاب  دنک  داب  یهگ ز  **** رازلگ �هرهچ  هزات  دنک  بآ  یهگ ز 

قب درامگ  ار  دورمن  تکاله  یهگ  **** ربط زا  ار  لیف  موق  دنک  لیلذ  یهگ 

قحلا نامز  ره  هب  ییادخ  يازس  ارت  **** شخب کلم  راد و  کلم  ییوت  کلم و  تسارت 

قربتسا تشد  هب  يراب  وت  ربا  مشچ  ز  **** سدنس ناتسوب  هب  یشخب  وت  داب  تسد  ز 

قلقل �همقل  وسار و  �همعط  رهب  ز  **** خاروس زا  يرآرب  ار  نامدرام  مکح  هب 

قمرس يا  هداد  رامیب  هب  عبط  عفن  هب  **** قایرت يا  هدومن  اناد  هب  رهز  عفد  هب 

قبس هتفرگ  وت  قوذ  زا  هتخاف  خاش  هب  **** نابز هداشگ  وت  دای  رب  لبلب  غاب  هب 

قشرس وت  گرزب  مان  تبیه  ملق ز  **** نوخلد وت  فطل  بآ  بلط  رد  تاود 

قعقع وت  ياضر  یب  هدرپ  ياوه  رد  هن  **** وهآ وت  ناما  یب  درچ  مانک  رد  هن 

قبنز نیمسای  ز  اراسربنع ، واگ  ز  **** دیراورم ربا  ز  يرآ ، وت  هرهم  رام  ز 

قبط تفه  نامسآ و  تفه  روشک و  تفه  ز  **** يدینارذگب تاداس  دیس  مان  وت 

قدص ما  هتفگ  تسدیسر  وت  زا  هچره  هب  **** قیدصت ما  هدرک  دروآ  هک  مایپ  ره  هب 

قسن چیه  هب  مرکنم  وا  تلاسر  رد  هن  **** قیرط چیه  هب  ما  هتفگ  وت ال  مایپ  رد  هن 

قزوج نوچ  هدیفک  مهاوخ  ضفاور  لد  **** رانا وچ  هتفاکش  مهاوخ  جراوخ  رس 

قدح هتسخ  هداد  بآ  رهز  كوان  ریت  ز  **** نوگ هنیآ  لعف  ماصمص  رجنخ  مخز  ز 
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زادش **** بل مداشگ  وت  دیحوت  هب  وچ  انمیهم 
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قلغم ما  هتفگ  وت  لضف  تیاده 

قعمع رباص و  يدیشر و  رخف  دننک  **** رذگ بآ  دوب ز  رگ  ارم  مظن  داوس 

قد دیاشن  را  برای  دنک  وت  هگرد  هب  **** کیل ار  يرونا  تسین  قد  تداع  هچرگا 

قطنم هغلب و  رابخا  ندناوخ  دوس  هچ  **** تشذگ رمع  ریزو  ریما و  حیدم  رد  وچ 

قلبا شربا و  گنخ و  ناکلم  هگرد  ز  **** نیز رد  متسین  هچرگ  نخس  راوس  منم 

قرغتسم حدم  هب  مدرک  ار  سک  رازه  **** فشک مدرکن  دوخ  لامعا  �هدیرج  یکی 

قرع ياج  هب  ندب  رب  دکچب  نوخ  هدید  ز  **** مهاوخ نتشیوخ  ناهانگ  رذع  هک  نونک 

فرح ك

كزی ترصن  شکرکشل و  رفظ  ار  تهاپس  يا  هرامش 112 : هدیصق 

کش هن  فقاو  ترکشل  ضرع  لوط و  رب  نیقی  هن  **** كزی ترصن  شکرکشل و  رفظ  ار  تهاپس  يا 

کمس تشپ  رد  هنخر  دص  تبکرم  لعن  هدرک  **** كامس يور  رب  هدرپ  دص  تبکوم  درگ  هتسب 

کلم زا  یشیج  یشوج  نابنج  وت  مزع  اجکره  **** كولم زا  یجوف  جوم  نکاس  وت  مزح  اجکره 

کلف نادیم  مجنا و  تهاپس  يا  اجیه  زور  **** کبس وت  نانع  ددرگ  نارگ  وت  باکر  نوچ 

کعم هرصنلا  هک  یناث  ردیح  يا  لاتقلا  **** نیه هک  دیوگ  نامسآ  زا  حتف  ریبکت  لباق 

کبصاخ اکلب  جنانیا  نید  رخف  يا  نامالاک  **** نانک ناغفا  تتیار  ریش  میب  زا  خرچ  ریش 

كرتشم شتآ  بآ و  نایم  يدید  يا  همشچ  **** تسا شتآ  رپ  مه  بآ و  رپ  مه  وت  غیت  �همشچ 

کمن ردنا  بآ  هب  نوچ  شیشح و  رد  شتآ  هب  نوچ  **** بش زور و  نازادگ  نازوس و  مصخ  هاج  ناج و 

کچ وت  غیت  رب  درک  تمایق  ات  ار  ینمیا  **** اضق رارقا  هک  نیه  نک  نوگن  تیار  ار  هنتف 

کح درک  دیاب  ریدقت  رتفد  وگ  ار  مصخ  **** مصخ تسین  یضار  داد و  یگرزب  نادزی  ارت  رگ 

كرد لها  زا  ورمع  دش  جرد  لها  زا  دیز  **** راک ودب  ردناک  دنتسدوبن  مدآ  ملاع و 
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قح نوچ  دهنرب  الاو  هاش  **** تسبجاو ناطلس  تسدرک  ادتقا  نادزی  هب  رو 
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كد تسدرک  وکن 

کحم زج  دناد  هک  رز  رایع  رد  توافت  دوخ  **** هاشداپ دسانش  وکین  ناگدنب  ردق  ذح و 

كرتوسنآ يا  هراپ  شنیرفآز  کنآ  تفگ  **** اضق زا  نودرگ  تساوخ  یم  ناشن  تردق  �هیاپ 

كدفا رهز  یب  تسدوب و  یلع  یب  تفالخ  نوچ  **** تتمدخ نومیم  نامرح  رد  هدنیاشخب  کلم 

کسخ نوچ  دش  وا  قلح  رد  سفن  یماکان  ات ز  **** دسح يور  زا  شدنکفب  تسلجم  زا  نامسآ 

کل وضع  نآ  یلو  زج  ناک  لدج  رد  عیابص  وز  **** فاصم رد  تمینغ  نوچ  رد  اضق  جارات  هب  وا 

کبش رد  یهام  وچ  مدود  دراوطا و  رد  هدنام  **** رارق یب  شتآ  وچ  لد  هتسکش  مزیه  نوچ  ياپ 

کله دق  کناک  هدنخ  رپ  نهد  کی  اب  نانمشد  **** یضم دق  کنیا  هک  نوخ  رپ  رگج  کی  اب  ناتسود 

کنف اب  شزومت  رد  دراد  شیخ  اب  شید  رد  **** دنک ناتسد  نیا  هدنب  اب  هم  لاس و  دوخ  نامسآ 

کی هب  کی  نوریب  ياپ  زا  رهپس  راخ  دنک  ات  **** تسد داد  شسوب  تسد  کی  نیا  هک  ار  نادزی  رکش 

كرک تردق  رد  هصاخ  نیهاش  وچمه  دشابن  ات  **** بارغ تلزع  رد  هصاخ  اقنع  وچمه  دشابن  ات 

کفپ زا  کشجنگ  ناج  نوچ  شرب  رد  نازرل  داب  **** رمع خاش  رب  تنکفا  غرمیس  ریت  زا  مصخ  ناج 

کمی يار و  یطخا و  رپ  نایقاس  زا  تسلجم  **** ریرج لضف و  لطخا و  رپ  نارعاش  زا  تتخاس 

کلم راگن  تروص  وت  کلک  كون  هتشگ  يا  هرامش 113 : هدیصق 

کلم رارق  شریسم  هداد  رارق و  یب  وا  **** کلم راگن  تروص  وت  کلک  كون  هتشگ  يا 

کلم راب  راک و  زا  هیبعت  رازه  نیدنچ  **** داهن ناوت  یکلک  رس  رد  هنوگچ  برای 

کلم راسی  رد  دزن  هنابز  نیگن  رون  **** دشن نابز  يراج  وت  نیمی  رد  کلک  ات 

کلم رات  دوپ و  دنکن  اضق  �هچابید  **** تست کلک  جوسنم  هک  باعل  نآ  زا  الا 

کلم رادزار  نیا  دش  بیغ  رادزار  نآ  **** دقع لح و  تخاس  ملق  ود  رب  يادخ  ملع 

تبث رابکی  هب  درکب  لزا  رد  نآ 
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کلم راک  رابکی  هب  تخاسب  دبا  ات  نیو  **** مکح

کلم رابیوج  زا  فرط  دقان  هدروآ  **** تسمدآ لسن  �هلقاع  هک  ارت  کلک 

کلم رانک  ردنا  فرش  �هیاد  درورپ  **** تسملاع دقع  �هطساو  هک  ارت  تاذ 

کلم راهبون  رد  وت  يار  باتفآ  اب  **** تسین داسف  تابن  وشن  هک  ات  تسیرمع 

کلم راسخاش  رب  وت  رود  لادتعا  زا  **** رکذ بیلدنع  دزن  رکش  ياون  الا 

کلم رایع  زا  دیشک  زاب  هدیرب  تسد  **** تدسفم بالق  وت  ساب  يوسراچ  رب 

کلم رازغرم  رد  وت  دهع  هب  درذگب  رگ  **** دنک نیمک  بت  کلف  رازغرم  ریش  رب 

کلم رادم  دراد  هک  ماود  یهز  اتفگ  **** دیدب ارت  ذافن  دادتما  مایا 

کلم راصح  دراد  هک  ساسا  یهز  اتفگ  **** درک فوط  وت  مزح  �هراب  درگ  ریدقت 

کلم راذگ  دش  نورب  هیاس  رونز و  هچرگ  **** دنتفاین نوریب  وت  فوقو  �هیاس  زا 

کلم رابت  شیوخ و  دیازف  یمه  ونون  **** وت یعس  دادما  زا  تعاس  قلخ  وچ  میاد 

کلم راوتسا  ضبر  وت  ناتسآ  يو  **** لدع باتفآ  قفا  وت  هاگراب  يا 

کلم راید  رد  ناروجات  وت ز  عیقوت  **** دناشن اشداپ  دص  هک  ریزو  تمناوخ  نوچ 

کلم راد  قالعم  تلود و  تخت  جارعم  **** تفاین وت  فاصنا  زک  دنامن  قحتسم  کی 

کلم رازگ  قح  یهز  شاب  داش  تنسحا  **** ییوت نیمز  کلم  لطاب  قح و  قوراف 

کلم راوج  رد  یئتبون  درک  ياپ  رب  **** تترازو زا  شیپ  هس  ود  یکزور  دیشروخ 

کلم رامش  نالفط  همه  نوچ  هتفرگان  رب  **** منم ازس  ترازو  هب  ار  کلم  هک  ینعی 

کلم راب  خیب و  وا  �هیاس  داوس  رد  نآ  **** تتیار دیبنجب  کلم  داوس  رد  نوچ 

کلم راگدای  فرش  هنوگ  رازه  زا  تسه  **** کنآ دمآ  هک  نیه  نکب  همیخ  تفگ  ریدقت 

کلم راظتنا  يرب  هزره  هک  ییوت  نوچ  هن  **** يوا راظتنا  درب  کلم  هک  یسک  يراب 
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کلم راتساوخ  سک  همه  وا  طیسب  ردناو  **** وت راتساوخ  نیمز  طیسب  رد  کلم  يا 

کلم راکشآ  رد  تلم و  ناهن  ردنا  **** دنک یمه  فرصت  تسد  راگزور  ات 

فرصت رد  يا 
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کلم راگزور  زج  وت  راگزور  هزور  کی  **** دابم دبا  ات  ناهج  وت 

کلم رای  وت  هوکش  داب و  يادخ  ترای  **** داش کلم  وت  دهع  هب  داب و  میدق  تدهع 

کلم راهنیز  رد  وت  هن  وت  راهنیز  رد  **** تسد نورب ز  نودرگ  مخ  زا  همیخ  هک  یکلم 

کلم رابک  راغص و  دوجس  تسلجم  رد  **** رصع فیرش  عیضو و  عوکر  تهگرد  رب 

فرح گ

گنترا �همانراک  اذبح  هرامش 114 : هدیصق 

گنر هب  هدرب  کشر  وت  زا  راهب  يا  **** گنترا �همانراک  اذبح 

گنن دراد  خرچ  فقس  زا  تفقس  **** راع دراد  دلخ  نحص  زا  تنحص 

گنر یب  ردق  ارت  شقن  هردک  **** بیکرت اضق  ارت  گنر  هداد 

گنت وت  دزن  راگزور  �هصرع  **** تشز وت  شیپ  راهدنق  تروص 

گنرد باتش و  رد  زارمه  همه  **** تفصب تروصب و  تریط  شحو و 

گنز زا  تسنمیا  تنادرگ  غیت  **** باترپ زا  غراف  تناکرت  ریت 

گنسرف کی  هوطخ و ز  کی  مه ز  **** ریرصب ترد  ناریاز  یعاد 

گنهآ نآ  رد  هدرپ و  نآ  رد  مه  **** ادص هب  تمخ  نابرطم  یکاح 

گنچ دزاون  یم  تیگنچ  تسد  **** يان دیارس  یم  تییان  بل 

گنز وچ  بارش  رپ  تیقاس  ماج  **** هاگ هگ و  یب  هجاوخ  دای  رب  هدوب 

گنه ار  اوه  دهد  رف  ار  كاخ  **** شگنهرف هک  نسحلاوب  نید  دجم 

گنر وتفه  هب  دهد  نیورپ  لکش  **** روما ماظتنا  رد  شلدع  هکنآ 

گنهن ماک  وچ  دنک  وهآ  فان  **** دوسح ماقتنا  رد  شمهس  هکناو 

گنرش هاگ  جازم و  رد  رکش  هگ  **** ناهج راک  يور  تشپ و  دوب  ات 
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گنلپ تشپ  وچ  وت  هاوخدب  يور  **** دسح کشرس  زا  هتسویپ  داب 

فرح ل

لجا نوتاخ  بکوم  ابحرم  هرامش 115 : هدیصق 

لود داد و  فرش  نیدلاهمصع  **** لجا نوتاخ  بکوم  ابحرم 

لزا هب  تیادب  تسدرب  هکناو  **** دبا هب  تیاهن  تسدرب  هکنآ 

لحز رب ز  فرش  هب  ردق و  هب  ناو  **** کلف هب ز  رنه  هب  هاج و  هب  نآ 

لمح خرچ  دسا  شفالخ  اب  **** افش رهد  ملا  شقافو  اب 

لثم هتشگ  فرش  عاونا  هب  يو  **** رمس هتشگ  رنه  سانجا  هب  يا 

لدب دروآ  تدناوتن  خرچ  **** ریظن دروآ  تدناوتن  رهد 

للخ یلاخ ز  وت  لدع  اب  رهد  **** زاین نمیا ز  وت  دوج  اب  خرچ 

لزنم یحو  همه  تقطن  رد  **** موظنم رد  همه  تکلک  شقن 

لدرخ کی  نیمز  وت  راقو  اب  **** تسا هطقن  کی  کلف  وت  لامک  اب 

لجا تسد  ناهج  دراد ز  رود  **** دنک دصق  رگا  وت  لدع  تسد 

لجوزع ناهج  دنوادخ  زج  **** تسین وت  رترب ز  نادنوادخ  زا 

دبنگ زا  رب  يو  **** فرش هب  مدآ  رهوگ  زا  هم  يا 
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لحم هب  مظعا 

لح وت  کلک  دنک  خرچ  لکشم  **** دنک وت  رهق  دنک  خیرم  غیت 

لسک ریصقت و  هب  تسین  مهتم  **** دسرن تمدخ  هب  دنچره  هدنب 

لاستال ناز  هک  تسا  هدیسر  نآ  **** ورب تشذگب  هک  لاس  نیردنا 

لمع چیه  یب  هتفای  اهلزع  **** هانگ چیه  یب  هتشاد  اهدنب 

لصب بیکرت  وچ  تسوپ  همه  نیو  **** غامد فیوجت  وچ  زغم  همه  نآ 

لجو لیو و  نآ  زا  تستسرب  ات  **** زونه شیب  دوبن  یهام  برق 

لوا چیه  دوبن  رخآ  وچ  ات  **** رخآ چیه  دسرن  لوا  هب  ات 

لما زور  بش و  وچ  تزور  بش و  **** رمع همه  رخآ  لوا و  یب  داب 

لسع وت  عیطم  ماک  رد  رهز  **** گنرش وت  دوسح  ماک  رد  شون 

لش تمصخ و  تیبرت  رد  گنل  **** اضق تسد  کلف و  رود  ياپ 

لدب نوخ  هب  مکشا  وت  قشع  درد  هدرک  يا  هرامش 116 : هدیصق 

لزا رد  وت  رهم  هب  هتشرس  مدزای  يو  **** لدب نوخ  هب  مکشا  وت  قشع  درد  هدرک  يا 

لدب یسک  دنیزگ  هنوگ  هچ  لدب  یب  رب  **** ماوت رب  تسین  یلدب  ناج  وچ  لدب  یب  يا 

لثم ناهج  ردنا  مدش  یقشاع  هب  نم  ات  **** نسح ناهج  ردنا  لثم  ییوکین  هب  یتشگ 

لجا بش  مرمع  قرشم  دنزرب ز  رس  **** ناهگان هدیدان  وت  لصو  زور  هک  مسرت 

لبق نیزا  مدرد  ترسح و  غیرد و  دص  اب  **** بش زور و  هک  اغیرد  اترسح و  ادرد و 

لح هنامز  رد  دنکن  سک  هجاوخ  کلک  زج  **** نآ هک  وت  قشع  ارم  دنکف  یلکشم  رد 

لود �هیام  رنه  حور  يادخ و  فطل  **** نید لامج  تقیرط  ماما  مما  ردص 

لذتبم لقع  دوش و  مزهنم  كاردا  **** دور وا  ياهنخس  نخس ز  نوچ  هک  يردص 
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للع یب  وحن و  یب  هنیاعم  دوب  یقطن  **** فورح یب  تروص و  یب  هدهاشم  دوب  يرس 

لزی مل  ناحبس  هک  هدجس  هب  دتف  ردنا  **** تسلزنم یحو  رگم  هکنآ  تیهن  زا  حور 

لحز �هشوگ  هلک  هتسکش  ورف  شردق  **** کلف �هدرپارس  هداشگ  ورف  شیار 

لمع نوچ  ملع  ردق  هتشگرس  وا  تاذ  رد  **** نیقی نوچ  قدص  اضق  هدیمد  وا  حور  رد 

نید تقیرط و  وا  مزح  اب 
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للخ زا  نمیا  نید  تناید و  وا  مزع  اب  **** روتف زا  غراف 

لمح ار  دیشروخ  وچ  تسدش  فرشلا  تیب  **** وا طسب  حرش و  کلف  ار  ملع  دیشروخ 

لبج وت  لاعفا  يوار  تابث  رد  يو  **** نیمز وت  قالخا  یکاح  راقو  رد  يا 

لدج تداع  نیمز  يور  یتشادرب ز  **** وت راقو  يدوب  وت  دوسح  یپ  زن  رگ 

لحم رد  خرچ  زا  تربنم  تسرت  یلاع  **** افص رد  حور  زا  ترهوج  تسرت  یفاص 

لیح رگنل  یب  هوشع و  نابداب  یب  **** دور یم  وت  ملع  یتشک  ملع  رحب  رد 

لما �هوشع  دوشن  ترطاخ  عمس  رد  **** لوقع كوان  دسرن  تترکف  قرب  رد 

للز شتآ  دربب  تتمصع  بآ  هن  **** ناهج تبتر  دنزب  تتمه  هار  هن 

لقا زا  رثکا  یمه  هلیح  هب  زج  تخانشن  **** لهج لامک  زا  دلج  بساحم  اب  هک  سک  نآ 

لصب نوچ  هدرپ  همه  دوب  هچرگ  شیپ  نیز  **** رصب نوچ  هدید  همه  وت  تیانع  زا  تشگ 

لزغ همه  شجرد  دش و  لثم  همه  شلوق  **** حیدم همه  شمظن  دش و  تکن  همه  شرعش 

لسع سلطا و  رهگ و  لگ  گرب و  ناراب و  **** دنوش تیبرت  ددم  توق و  هب  يرآ 

لت ضیضح و  رب  درذگ  ناشفرد  ربا  ات  **** ورس رانچ و  رب  درذگ  ناشفلگ  داب  ات 

لجو تلاح  رد  هتفای  مخز  غرم  نوچ  **** ورزیت ناباتش و  كاخ  راوج  رد  نیا 

لمج هقان و  نوگ  هنیآ  نیمز  رب  نوچ  **** مارخشوخ نازارگ و  غاب  طیسب  رب  ناو 

للح رپ  غاب  نمچ  نآ  راثن  زا  هاگ  **** ریبع رپ  كاخ  نهد  نیا  میسن  زا  هاگ 

لعج نورد  رت  لگ  گرب  هب  وچ  تنمشد  **** شاب هتفکشون  لگ  وچمه  ملع  غاب  رد 

لش وت  دساح  ددم  رد  رهپس  تسد  **** گنل وت  عبات  عبت  رد  هنامز  ياپ 

لمح هب  دیآرد  توح  زا  وچ  دیشروخ  مرج  هرامش 117 : هدیصق 

لجرا ار  بش  مهدا  دنک  زور  بهشا  **** لمح هب  دیآرد  توح  زا  وچ  دیشروخ  مرج 
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لت هچ  نوماه و  هچ  فارطا  دوش  فیارط  رپ  **** بش من  ربا و  �هیاس  تدم  زا  ار  هوک 

مه هب  تسد  نوچ  هزبس 
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لهنم ردنا  دوش  رد  لگ  هب  ياپ  ار  هلال  **** ارحص ردنا  دنزرد 

للح هدیشوپ  همه  یلح و  هتسبرب  همه  **** ینیب ار  نمچ  ناسورع  قاس  دعاس و 

لدج دنلاگسن  نیمک و  دنزاسن  ات  **** نآ یپ  زا  قرب  رجنخ  لگ و  ناکیپ  شیپ 

لط دشوپ  هرز  دیوخ  زا  هرک  طیسب  رب  **** هام دزاس  رپس  هلاه  زا  کلف  طیحم  رب 

لحکا دیاشگب  اضعا  همه  زا  دیب  خرس  **** نوخ دساف  دنکن  شجازم  هکنآ  یپ  زو 

لمع هب  درآرد  شیتابن  سفن  �هنحش  **** داد یلزع  امن  لغش  زا  يد  لصف  ارک  ره 

لقصم ناهوس  هب  هنییآ  خر  اب  دنک  هک  **** ناتسب ردنا  دنک  نآ  رمش  بآ  اب  داب 

لقنم رونت و  درگ  دنکب  شتآ  سکع  **** بش هب  هک  شدرگ  هب  هلال  لگ و  سکع  دنک  ناو 

لمج تسا و  هقان  همه  یتفگ  وت  هک  نانوچ  تسار  **** ورد ربا  کلف و  نونکا  دوش  يرازغرم 

لفسا رد  رگد  یلعا و  رب  يور  کی  هدرک  **** توق توق و  تهج  زا  تابن  لافطا  لیم 

لحز جوا  ات  هتشارفا  ینیب  یهگرد  **** حزق سوق  زا  قفا  رب  يرگد  زامن  ره 

لجا ردص  ناهج  روتسد  رد  یلاع  هب  زج  **** دز ناوتن  لثم  شیزیچ  هب  هک  یلاثم  هب 

لود نید و  ودب  تفای  لود  هک  رفظملب  **** رصع بحاص  لود و  ریصن  نید و  رصان 

لح ار  ثداوح  رارسا  دنک  شکلک  هکناو  **** رون ار  بکاوک  مارجا  دهد  شیار  هکنآ 

للع وحن و  یبرع  تاملک  ردنا  وچمه  **** باوص قدص و  شنخس  ردنا  دوب  لخاد  هکنآ 

لیح قرز و  يوبن  ياه  هزجعم  زا  وچمه  **** ایر يور و  شتمرکم  زا  دوب  جراخ  هکناو 

لقا رثکا ز  شرتفد  یب  دسانشن  لقع  **** ثودح ناولا  شتصخر  یب  دزیمان  عبط 

لبج مارآ  همه  شباکر  ياپ و  زا  دزیخ  **** ابص لاجعا  همه  شنانع  تسد و  زا  دیاز 

لوحا نوچ  درگن  ژک  شرظن  شیپ  لقع  **** سرخا نوچ  دوب  لال  شملق  شیپ  قطن 

يا ز ابحرم  **** دنتفگ شدوج  دیلاوم و  دولوم  زور 
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لوا ملع  زا  رخآ و  لمع 

لثم قافآ  همه  رد  رنه  عاونا  هب  يو  **** رمس فارطا  همه  رد  فرش  سانجا  هب  يا 

لعج حور  دربب  لگ  �هحیار  بجع  هچ  **** تلود رد  ارت  مصخ  دوبن  ییاقب  سب 

لتخم تکلک  رس  یب  نخس  نیناوق  يو  **** لطاب تتسد  فک  یب  اخس  يواعد  يا 

لقا هچ  رثکا  هچ  تسدروخن  مایا  مغ  **** وت تمدخ  فنک  رد  ات  هک  تسیلاس  هدنب 

لسع موم و  رهگ  اب  دنک  بآ  شتاک و  **** یمه شیپ  نیزا  درک  نیا  کلف  وا  اب  هنرو 

لدب تفای  ناوتن  تباوخ  هشیدنا و  رد  زج  **** ریظن دید  ناوتن  تبآ  هنییآ و  رد  زج 

لدب كالفا  تدرآ  رگا  درآ  ارت  مه  **** ریظن مایا  تدراد  رگا  دراد  ارت  مه 

لزنم یحو  وت  قطن  دوب  یلوسر و  هن  **** رودقم قزر  وت  تسد  دهد  ییادخ و  هن 

لجوزع رگم  تسین  اور  وت  رب  ناک  تسیچ  **** تساور هک  یناد  همه  میوگ  وت  حدم  رد  هچره 

للز نایغط و  مراد  ارت  هن  ناک  یتعاط  **** تساطخ ناتهب و  میوگ  ارت  هن  ناک  یتحدم 

لسرم یبن  هب  زج  دوبن  لماک  عرش  **** لباق لحم  هب  زج  دوبن  وکین  رعش 

لمهم کلامم  راک  وت  تمشح  یب  دوب  **** یلاخ ترازو  ردص  وت  شلاب  یب  دوب 

لمجم ناهج  وت  لصفم  تسیناهج  نیاک  **** نآ زا  میوگ  ترگد  ناهج  هک  مناوتن 

للخ یتیگ ز  همه  یلاخ  وت  لدع  اب  تسه  **** زاین ملاع ز  همه  نمیا  وت  دوج  اب  تسه 

لزا هب  شجازم  داتسرف  زاب  تیصاخ  **** دیدب وت  ساب  يوربا  �هرگ  نوچ  ابرهک 

لودج طوطخ  وچمه  اه  هدعاق  دش  تسار  **** نآ زک  تسناهج  لاغشا  رطسم  وت  لدع 

لجا تسد  دنک  دصق  رگا  ددنب  ورف  هک  **** ملاع رب  نانچ  تسداشگ  وت  لدع  تسد 

لبق چیه  زا  وت  مصخ  دوبن  نمیا  وت  زو  **** سایق چیه  زا  لک  لقع  دوشن  فقاو  وت  رب 

لیح ریوزتب و  تشادهگن  دنچ  یکزور  **** ارناو روزم  تفای  یکتلود  را  تمصخ 
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ات **** شلجا بسا  رس  هب  دمآرد  رمالارخآ 
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لحو هب  رخ  نوچ  هثداح  کی  هب  داتفارد 

لزعا كامس  یلزع ز  تبکن  اب  هاگ  **** حمار كامس  یحمر ز  تبرض  اب  هاگ 

لجخ فوخ و  رثا  ورود  لگ  نوچ  یتشاد  **** تسود نمشد و  رب  مایا  �هصغ  زا  شیور 

لاستال وا  �هصغ  زا  دوش  هلاو  شوه  **** عمستال وا  �هصق  زا  دوش  هراک  شوگ 

لسک باوخ  نانچ  ار ز  وا  �هتفخ  تلود  **** نینچ تخیگنارب  هکنآ  دوب  وت  رادیب  تخب 

لمج هن  هقان  هن  زین  شبعت  راطق  رد  **** تسب دیاب  یمن  رشح  ات  هک  دمحلا  هللا 

لصب بیکرت  وچ  تسوپ  همه  دوب  يد  هچرگ  **** غامد فیوجت  وچ  زغم  همه  وت  رف  دش ز 

لحم داب و  فرش  تیزیچ  همه  رب  نادواج  **** دزیخ وا  فرش  زا  زیچ  همه  لحم  ات 

لزغ حدم و  ورد  نایعا و  اجلم  تسلجم  **** باجح زاب  ورب  ناکرا و  دصقم  تهگرد 

لش وت  هاوخوکن  يوس  ناهج  بیسآ  تسد  **** گنل وت  شیدنادب  يوس  ناهج  لابقا  ياپ 

لزا هجو  دبا  لخد  اب  هدتسب  اضق  زو  **** دیع وچ  هدنخرف  همه  تزور  هتفرذپ و  هزور 

لاف خرف  زور و  هدنخرف  علاط و  کین  هب  هرامش 118 : هدیصق 

لاح مرخ  نامز و  نومیم  رتخا و  دعس  هب  **** لاف خرف  زور و  هدنخرف  علاط و  کین  هب 

لامآ �هلبق  ناریزو و  ناگیادخ  **** تسشنب یخرف  هب  ترازو  هاگراب  هب 

لالج زع و  ناج  ردق و  تعفر و  رهپس  **** رصع بحاص  نید و  ردص  تکلمم و  ماظن 

لاعتم دزیا  هب  دمحم  كاپ  ناور  **** دنگوس دهد  وا  لابقا  هب  هکنآدمحم 

لاصخ بوخ  لعف و  هدیدنسپ  عبط و  میرک  **** ردق نودرگ  ياردیشروخ و  ششخب و  هنامز 

لاجر اسن و  نابز  شدمح  یپ  زا  هداشگ  **** نامز نیمز و  نایم  شمکح  یپ  زا  هتسبب 

لایح لایخ  دنک  روصت  يار  رون  هب  **** کلف طیحم  دنک  تحاسم  لقع  ماگ  هب 

لال تجح  نابز  شبیصم  يار  شیپ  هب  **** تسپ مجنا  رادم  شدنلب  ردق  بنجهب 
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لام تمعن و  اقب و  مغدم  ردنا  شرهم  هب  **** گرم تنحم و  انع و  رمضم  ردنا  شنیک  هب 

هب درک  هلاوح 
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لاجآ تمسق  حاورا و  �همان  يادخ  **** رگم شنیک  رهم و  ناوید و 

لاگنچ ار  خرچ  ریش  دنکب  را  دناوت  **** شناویا شرف  ریش  وا  تلود  رف  هب 

لابیر زا  هبور  هجنپ  دنکب  شتوق  هب  **** نیهاش زا  وهیت  هدید  دنکب  شتمشح  هب 

لازلز هگ  نیمز  یناخد  راخب  زا  وچ  **** تسوا نمشد  ناوختسا  رمع  همه  وا  میب  ز 

لابج گنس  تسا  يوار  وا  مکحم  مزح  ز  **** باحس کشا  تسا  یکاح  وا  ششخب  تسد  ز 

لالم تشگ  لولم  شدوج  ششخب و  رگم ز  **** دوج ششخب و  هب  یمه  دنادن  لالم  شلد 

لامه دیرفاین  تیادخ  هک  یسک  نآ  وت  **** ریظن دیرورپن  ترهپس  هک  یسک  نآ  وت 

لاصلص زا  مدآ  یضحم و  تیانع  نآ  زا  **** وت مدآ و  لصا  لاصلص ، دب و  یتیانع 

لامک يارو  زا  تسیلامک  هک  دش  تسرد  **** یتشذگب لامک  زا  فرش  هاج و  ردق و  هب 

لاثم وت  تسایس  زا  دنرب  رحب  هب  رگو  **** ناشن وت  تیانع  زا  دنرب  هوک  هب  رگا 

لاد یهام  تشپ  دزیرب ز  هزیشپ  نیزو  **** بلص �هراخ  ياج  هب  هشفنب  نآ  رد 

لاعن ریز  هب  کلف  باکر و  ریز  هب  ناهج  **** دوب هک  دزس  ارت  دنمس  مارخ  کلف 

لاکشا رب  دنلب  خرچ  هب  ردب  لاله و  **** دنریگ وت  زاب  لبط  زا  بکرم و  لعن  ز 

لاله هب  ار  فوسخ  دشابن  هار  هکنآ  زا  **** سرتم فوسخ  زا  ردنا  کلم  هب  وت  يون  هم 

لادج ياپ  وت  اب  يوگدب  درآ  هنوگچ  **** لدج تسد  وت  يز  هاوخدب  دزای  هنوگچ 

لاکش وچ  اهشوگ  هب  ناربزه  دنوش  ورف  **** دیاشگب ماک  وچ  ترهق  تیار  ریش  هک 

لافس هتسکش  بل  وچمه  وت  تبیه  فت  ز  **** شلد هک  وا  ریمض  دیامنن  نآ  زا  ناهن 

لابرغ رد  بآ  وچ  دیاپنرید  هکنآ  زا  **** مصخ تلود  راک  راگنا  سفق  رد  داب  وچ 

لاوج هب  دوش  نورد  گس  اب  هک  تسهگ  نونک  **** نابنا رد  هبرگ  تشاد  وت  نمشد  هکنآ  دش 

هچرگ هدنب  نم  اراوگرزب 
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لاوحا شدرگ  مدیسرن ز  تتمدخ  هب  **** رید تدم 

لاس هم و  یمه  ما  هتفگ  انث  وت  رب  عبطب  **** زور بش و  یمه  ما  هدرک  اعد  وت  رب  ریخب 

لالز بآ  هب  نانچ  دشابن  هنشت  چیه  هک  **** يادخب ما  هدوب  هنشت  نانچ  وت  تمدخ  هب 

لانم هریخ  رهپس  ددرگب  زاب  ماک  هب  **** مه رخآ  متفگ  هتشگرب  �هریت  تخب  هب 

لاب دنارتسگ  هدنب  رب  وت  ردق  نامه  **** يور دیاشگرب  هدرپ  زا  وت  هاج  لامج 

لامش نیمی ز  ما  هتسنادن  زاب  وت  یب  هک  **** نیمی راسی و  رب  وت  کلک  متاخ و  قحب 

لابقا رد  نارگید  رب  نم و  رب  يادخ  **** داشگ هک  نونکات  هتسب  مدب  خرچ  دنب  هب 

لابب کلم  ریرس  رب  حرف  یخرفب و  **** نامب رمع  يارس  رد  یشوخ  ینمیا و  هب 

لالط رحب  وچ  وت  يوگدب  �هدید  کشا  ز  **** رایع رز  وچ  وت  هاوخدب  �هرهچ  کشر  ز 

لاوز طوبه و  ارت  تبخ  بکوک  دابم  **** فرش دوعس و  ارت  مصخ  رتخا  دابم 

لاعتم يادخ  دنوادخ  هدرک  ارت  يا  هرامش 119 : هدیصق 

لامج یناوج و  هاج و  درخ و  ناج و  هداد  **** لاعتم يادخ  دنوادخ  هدرک  ارت  يا 

لامم ياپ  رد  یمرج  یب  هدهیب  ارم  هک  **** تدرک یناهج  تسد  ربز  هک  ارنآ  قح 

لاح تروص  نادب  نیبورف و  شیدنارب و  سپ  **** يامرف لمات  هدنب  نخس  کی  مرکب 

لاحم تستسد  فک  يوم  وچ  هک  یثیدح  هب  **** ریسا تسینجت  تسد  رد  هک  تسه  يا  هتفه 

لاؤس تسباوج و  هچ  نیا  ادخ  رهب  زا  رخاو  **** نامگ تسلایخ و  هچ  نیا  ادخ  رهب  زا  رخآ 

لام تنم  تدوب  نم  رب  هک  دنوادخ  وت  **** ناج تنم  تدوب  نم  رب  هک  دنوادخ  وت 

لایخ هب  دیآرد  تفگ و  ناوتب  دوخ  نیا  برای  **** میاشگب نابز  وت  صقن  هب  هک  دیآ  نم  زا 

لاقم يارای  هرهز و  نیا  وت  يوک  گس  اب  **** دوبن ار  کلف  هکلب  ارم  هن  شاح هللا 

لالز بآ  زا  رتکاپ  نیزا ، مکاپ  نم  هنرو  **** دنزادنا یمه  راک  نیرد  كاخ  نانمشد 
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هب تسناور  تنامرف  هچرگ 
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لاکن هچ  تسایس  هچ  نیکسم  زجاع  نم  اب  **** ینکب نآ  چره 

لاف هب  دنرادن  هک  روهت  یشاب ز  رود  **** نارگ درد  هثداح و  نیا  رد  هک  نک  نآ  دهج 

لابو هب  یتفارد  هدوهیب  هک  تسنآ  مغ  **** ناهج یناوج و  ناج و  مغ  تسین  ار  هدنب 

لاوز دانیبم  هک  مرمع  ود  زور  نیردناک  **** تسه نآ  رد  وت  يدونشخ  هک  تسنانچ  رو 

لالح وت  رب  يرطخ  درادن  هچرگ  دوخ  نوخ  **** كاپ �هنیس  لد و  مدرک ز  هک  شاب  ار  راک 

لاود دالج و  نم و  نیه  مهدن  یم  یتلهم  **** بنک لاتق و  نم و  نیه  مهنن  یم  يا  هدعو 

لاق هن  یلیق و  هن  یفوخ و  هن  یهانگ و  هن  **** دوب دیاب  لجخ  وت  زا  ارم  هک  هب  نآ  زا  گرم 

لالم هک  الا  هدهیب  نیزا  دیازفین  هک  **** دیازفن نیا  رب  تسا و  نیمه  هدنب  نخس 

لامک لک  يا  کلف  ادابم ز  تناصقن  میب  **** ناصقن ره  زا  سپ  تسلامک  دمیا  هک  ات 

لاوقا رد  نکفم  ار  ادخ  دنوادخ  يا  **** دندنکفا ارم  هک  ینجت  مرج و  نینچ  هب 

لالج هاج و  هنامز  دریگ  هک  تساوخ  يادخ  هرامش 120 : هدیصق 

لامک هاج و  دوج و  هب  ار  ناهج  داد  لامج  **** لالج هاج و  هنامز  دریگ  هک  تساوخ  يادخ 

لاصخ هدوتس  وا  وچ  یتیگ  ردام  دازن  **** دوعس نارق  زک  دوعسم  ینعم  رهپس 

لاون رحب  هاگتسد و  ناک  ششخب و  هنامز  **** لحم هراتس  تردق و  ردق  ناوت و  اضق 

لال تجح  نابز  شبیصم  يار  شیپ  هب  **** تسپ مجنا  رادم  شعیفر  ردق  بنج  هب 

لاحم باوص و  بل  دزودب  هتکن  ریت  هب  **** ردق اضق و  هر  ددنبب  هماح  كون  هب 

لاهن خاش  دمدرب ز  نابز  گرب  ياج  هب  **** دراب نیمز  رب  هرطق  وا  رطاخ  ربا  رگ 

لاوز فوسک و  دبای ز  ناما  باتفآ  رگ  **** رهپس باتفآ  دشاب  وا  نشور  يار  وچ 

لاله هب  ار  فوسخ  دشابن  هار  هکنآ  زا  **** دوشن فسخنم  شیلاعم  خرچ  لاله 

تمدخ هب  وا  يار  ار  هدشرب  رپس 
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لاود هب  ناگدنب  وچ  ازوج  هب  تسبب  رمک  **** دناوخ

لافطا ناردام  ماحرا  زا  دلوم  تقو  هب  **** دنیآ یمه  نوگنرس  وا  تمدخ  صرح  ز 

لامش میسن  دزو  وا  فک  بهم  زا  رگ  **** نورب رانچ  فک  دیآ  مرداب  خاش  ز 

لاقثم نیمز  دبیز و  وا  �هفک  رهپس  **** دنجنس وا  رب  راب  نادب  هک  ییوزارت 

لاؤس هب  نالئاس  دهاوخب ز  لاؤس  یمه  **** دننک لاؤس  نالئاس  وزا  هکنآ  صرح  ز 

لاوقا رب  هتشگ  فقو  وت  رثؤم  ای  و  **** ماهوا رد  هتشگ  شقن  وت  دماحم  ایا 

لاصو وت  اب  تسجن  وکنآ  ره  تفاین  فرش  **** لوبق وت  زا  دیدن  وکنآ  ره  دیدن  رطخ 

لامه دیرفاین  تیادخ  هک  یسک  نآ  وت  **** ریظن دیرورپن  ترهپس  هک  یسک  نآ  وت 

لاف دریگ  وت  تعلط  زا  بش  زور و  هراتس  **** مان دیوج  وت  تمدخ  زا  هم  لاس و  هنامز 

لاجد وت  نادساح  همه  ییدهم و  وت  **** سیلبا وت  نانمشد  همه  یمدآ و  وت 

لام فلاخم  وت  وچ  دنیبن  زین  هنامز  **** ار تفلاخم  یمه  یلامب  مزح  تسد  هب 

لالح لام  حابم و  نوخ  ارت  مصخ  رهپس  **** دراد ارچ  سپ  تسرفک  وت  نیک  هنرگا 

لافیق دنز  ناز  هدید  کمدرم  تسد  ز  **** لد ردنا  دراد  وت  میب  ترارح  ودع 

لاوحا شدرگ  مدیسرن ز  تتمدخ  هب  **** مداخ نم  هک  یتدم  دش  اراوگرزب 

لاعتم دزیا  تسیک  ناو  مراد ، هاوگ  **** متسدوبن تصلخم  ناج  لد و  زا  هکنآ  هن 

لالم میب  لب ز  دوب  نم  تغارف  زا  هن  **** ما هتشاد  رود  ماربا  رگ  وت  سلجم  ز 

لالز بآ  وچ  یم  دروایب  تاه  هدیصق  **** شتآ نوچ  عبط  مسوم ز  هس  ود  رد  هنرگو 

لایخ هب  سک  چیه  دانیبم  هچنآ  مدیدب  **** مدرک اجتلا  لوا  رگا  رگید  ياج  هب 

لاح رت  جمس  نآ  زا  تسدیدن  شیوخ  رمع  هب  **** سک هک  تسین  يادخ  نوچ  سک  دناد و  يادخ 

لاب هب  غرم  وچ  درپ  تمه  هب  درم  هک  یلب  **** انث لها  دننک  تمه  هب  لوبق  انث 
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�هجاوخ ییوت  لیلد  نیدب 
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لالقتسا هب  رتهم  ییوت  سایق  نیزو  **** قاقحتسا هب 

لامش هیبش  نیمی  نوچ  نانچ  تسوا  هیبش  **** تسا تهباشم  یسک  اب  بقل  هب  ارکره  هن 

لاذ زا  لاد  تسمک  شش  دون و  دصشش و  هب  **** کیل تباتک  رد  تسا  لاذ  وچ  زین  لاد  هک 

لازغ بعک  لکش  ونیب و  تایه  ثیدح  **** دیوگ یم  بوخ  هچ  يزعم  ریم  هک  نیبب 

لالدتسا هجو  هب  یجهت  قیرط  رب  هن  **** ونشب یقرزا  تیب  کی  هلباقم  نیا  رد 

لاوج هب  نآ  زا  دنشک  ناد  نیگن  هب  نیز  کیلو  **** دنگنرمه ود  ره  زبس  هیگ  درمز و 

لاثما رد  لاخ  فصو  دوب  هک  ات  هشیمه  **** تایبا رد  فلز  تعن  دوب  هک  ات  هشیمه 

لاخ وچ  داب  هایس  ددرگب  وت  زا  هک  یلد  **** فلز وچ  داب  هدیرب  دچیپب  وت  زا  هک  يرس 

لاگس حدم  هدنب  حودمم و  وت  ياج  رازه  **** راگتمدخ رهد  مودخم و  وت  لاس  رازه 

لامک ار  یتیگ  هداد  یتسه  هب  يا  هرامش 121 : هدیصق 

لاف وت  زا  زور  ره  هدنخرف  ار  کلم  **** لامک ار  یتیگ  هداد  یتسه  هب  يا 

لامک رب  یلامک  تعاس  ره  تسه  **** وت هب  ار  ایند  ییایند و  ردص 

لالج دیازفا  وت  هاج  ارک  ره  **** دوش تعفر  نامسآ  ترازو  نوچ 

لازیال کلم  وت  دییات  کلم  **** مانیال یح  وت  رادیب  تخب 

لامیاپ تنامسآ  یلاعم  رد  **** تسدریز تباتفآ  بتاقم  رد 

لاوج رد  ثداوح  ار  تمزح  روغ  **** راوج رد  تباوث  ار  تهاج  جوا 

لامشوگ رود  وت  رود  ار  هنتف  **** دب مشچ  عفد  وت  مزح  ار  کلم 

لابج دمآ  ساسا  تباث  نینچ  ناز  **** وت مزح  دش  نیمز  داتوا  لصا 

لالح رحس  وت  کلک  زا  مشچ  هدید  **** نیمث رد  وت  قطن  زا  شوگ  هدیچ 

لانم يدرک  دوخ  راک  وگ  ار  کلک  **** مصخ هب  دش  يودع  هب  تکلک  زا  هلان 
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لاثتما باکر  دناتسب  خرچ  **** نانع دراد  کبس  ترما  اجک  ره 

لامتحا نانع  دباترب  هوک  **** باکر دراد  نارگ  ترهق  اجک  ره 

لاتقلا هللا  یفک  دیوگ  نامسآ  **** دندز ترهق  يوربا  رب  هرگ  نوچ 

یتسه ارت  دننام  لثم و  **** بجع يا  تسه  ارچ  نادزی ، یتسین 
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لاحم

لاؤس نسح  دنک  نیقلت  وت  دوج  **** هانگ رذع  دنک  نییعت  وت  وفع 

لام لامآ  تورث  رتمک  تسه  **** وت مایا  رد  هک  يدرمناوج  يا 

لالم انغتسا  نونکا ز  عابط  رد  **** تفرگ ترب  ترثک  زا  ار  زآ 

لان شیبوط  دوب  رهوگ  شرتخا  **** تلد يایرد  سوسحم  دوش  رگ 

لابو زا  دوبه و  زا  دنیآ  غراف  **** دوش یماح  را  تیعس  ار  نارتخا 

لاصتا ار  نامز  ددرگ  لصفنم  **** دنک یعنم  را  تیهن  ار  نامسآ 

لاقتنا يار  خرچ  مراچ  يوس  **** تنشور يار  دیشروخ  دنک  رو 

لاخ فلز و  ار  شخر  دیاک  ردق  نآ  **** زور درگ  دنامن  بش  داوس  زا 

لاحم يدوب  یک  يداب و  ناهج  رب  **** تسجن جراخ  ناشملع  زک  نارتخا 

لاح تسیچ  ایآ  دسرپ  یم  نآ  زا  نیا  **** دنسر تهاگرد  هب  نوچ  نونکا  هلمج 

لال تسدرک  ارم  قطن  یطوط  **** وت فصو  ریحت  زک  ییاجب  يا 

لاگس یم  وگ  يدب  ار  تلاگسدب  **** ییوکین زج  تدلاگسن  کلف  نوچ 

لاف شاب و  یهاوخ  هک  نادنچ  وگ  لیق  **** تست لوق  شنیرفآ  رب  ناور  نوچ 

لاود شدندیرفان  لواب  نوچ  **** هلولو دراد  دوس  یک  ار  لبط 

لاوز دیآ  وا  رب  مه  یتسه  مان  **** عاعش زا  يور  دنک  ناهنپ  رگ  هرذ 

لامج بحاص  نآ  زیگنارورغ و  نیا  **** تسه هناورپ  ات  عمش و  ات  ابحاص 

لاب رپ و  ار  نتشیوخ  دزوس  هچرگ  **** يوج تسج و  يوگ و  تفگ و  دزیخنرب 

لاعت یقاسلااهیا  وگ  رخ  زاب  **** نخس نیا  لاعفنا  زا  ار  شوگ 

لامج دیامنن  تارایس  هب  وک  **** نآ تسد  زا  شون  لامالام  ماج 
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لاله ماج  دنک  نیگنر  یم  رپ  **** سکع يور  زا  وا  راسخر  �هعرج 

لامش هگ  نارود  يور  زا  بونج  هگ  **** باتفآ لیم  تمس  دشاب  هک  ات 

لاس هام و  ترمع  رود  لیفط  يا  **** داب هیاس  ردنا  تنارود  هم  لاس و 

لامه زا  یتسدمآ  موصعم  هکناز  **** مومه زا  ظوفحم  سورحم و  نادواج 

لاهن ردنا  لاهن  ار  تلود  غاب  **** وا قرع  زو  رت  وت  لابقا  ورس 

لاد يالاب  نوچ  زوک  دساح  تشپ  **** نیس نادند  نوچ  هنخر  نمشد  دس 

يداب لابقا  لدتعم 
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لادتعا دش  اقب  داینب  هکناز  **** ارچ وک 

لیوحت زور  هزور و  هم  دنکفا  هیاس  هرامش 122 : هدیصق 

لیلج نومیم  هم  كرابم  دوعسم  زور  **** لیوحت زور  هزور و  هم  دنکفا  هیاس 

لیلذ دیشروخ  رد  رب  دوب  هک  هن  يا  هیاس  **** لجخ دیشروخ  خر  زا  دوش  هک  هن  يا  هیاس 

لیحکت ار  نید  �هدید  اضق  لاحک  تسد  **** تسداد شداوس  دم  ددم  زک  يا  هیاس 

لیلکا نودرگ  كرات  ادر  دیشروخ  شود  **** دنراد شلضف  نماد  فرط  زک  يا  هیاس 

لیوحت زور  هچ و  رگید  هزور و  هم  هچ  **** دنداب كرابم  نومیم و  هدنخرف و  ود  ره 

لیدع بیع و  رگم  تسدادب  شیزیچ  همه  **** يادخ هک  لداع  بحاص  نید  رصان  رب  هکرب 

لیبقت یب  دهنن  یم  مدق  دیشروخ  رون  **** شا هبتع  یلاع  هب  هک  نادزی  �هیاس  یناث 

لیفک وت  فک  ار  مدآ  تیرذ  قزر  **** نامض وت  کلک  ار  ملاع  تیحالص  يا 

لیلق ریثک و ز  هگآ ز  وت  مزح  یهنم  **** مدع هب  دوجو و  هب  لصاو  وت  لدع  �هیاس 

لیدبت گنن  گنر ز  یب  وت  يار  خر  هن  **** رییغت مرش  شیپ ز  رد  وت  رما  رس  هن 

لیطعت دباین  جنگ  الخ  وچمه  ورد  هک  **** تسولمم تباصا  هب  نانوچ  وت  مزح  زیح 

لین هب  درک  یمه  گنردوخ  �هماج  نامساو  **** اضق تسب  یمه  شقن  ارت  هاج  �هماج 

لیلد چیه  یب  وت  لدع  دسر  روج  مد  هب  **** ناشن چیه  یب  وت  نوع  دسر  زجع  رس  هب 

لیقث كاخ  دنچ  وت  ملع  نمرخ  زا  هشوخ  **** فیفخ داب  دنک  وت  مکح  عرسم  رب  هبطخ 

لیجعت ار  نامز  تسداد  وت  مکح  تریغ  **** نیکست ار  نیمز  تسداد  وت  ملح  تلجخ 

لیجبت یب  دنک  دای  ارت  تسد  رگا  ربا  **** میظعت یب  درب  مان  ارت  ملح  رگا  هوک 

لیدنق رد  دتف  گنس  نوچ  هقعاص  ار  ربا  **** هژاپ رد  دتف  کیک  نوچ  هلزلز  ار  هوک 

لیئارزع �هطساو  لجا و  زاوج  یب  **** تطخس مومس  فت  دنک  حاورا  ضبق 
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لیفارسا مد  روص و  �هلغشم  زا  غراف  **** تملق ریرص  توص  دنک  تاوما  رشن 

لیصحت ردنا  دزب  تریظن  هار  نامسآ  **** دش لصاح  وت  دلوم  فرش  ار  نیمز  نوچ 

دوخ
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لیخب ضایف  هن  تستسسگ و  ضیف  ین  هنرو  **** تسا عنتمم  رگد  راب  ییوت  وچ  دوجو 

لیوط هتشگ  دبا  وت  رمع  تدم  یپ  زو  **** ضیرع وت  هاج  یپ  زا  نوک  �هصرع  هدش  يا 

لیمج یعس  زا  نکم  مک  ارت ، هچ  تیاعس  ناز  **** دز یفال  دسح  راوید  یپ  رد  رگا  مصخ 

لیقص دیشروخ  شبات  دهد  مارجا  رون  **** مدخ راک  ینشور  دهد  وت  عانطصا 

لیوات زا  دنزن  مد  اضق  نیریس  نباک  **** تسنادنچ شوخ  وت  شیدنادب  شوگرخ  باوخ 

لیپ اب  دیآ  ندز  ولهپ  هب  هشپ  اجک  ره  **** دوش جرخ  ارک  دنناد  همه  ییایموم 

لیلحت دریذپ  غرمرتش  ياعما  رد  هک  **** تسزوسرتخا رگخا  نآ  هن  وت  ماقتنا 

لیعامسا شدهنرب  انف  غاد  ات  شاب  **** زونه تسا  تشهب  هاگارچ  رورغم  شبک 

لیصفت ار  مدع  نیقرت  همه  اهرگد  نیو  **** دوجو عومجم  زراب  قحب  تست  دنسم 

لیضفت خزود  شتآ  رب  ار  ناویح  بآ  **** دنهن حور  تیبرت  رد  هک  دنناوت  ات 

لیلخ دورمن و  شتآ  میلک  ایرد و  بآ  **** وت اب  تفاضا  هب  ثداوح  ریثات  داب 

لیحر لبط  یلو  لبط  �هلولو  رپ  شوگ  **** ياهایاه اب  همه  بیاون  تنادساح ز 

لیم هب  لیم  ور  هقردب  ترفظ  کلاسم  رد  **** رهش هب  رهش  ناشن  هنتف  ترثا  کلامم  رد 

لیعامسا نب  دعسا  نمتؤم  هرامش 123 : هدیصق 

لیدع میدع  فرش  ردق و  هب  نآ  **** لیعامسا نب  دعسا  نمتؤم 

لیلج نارتهم  راتخم  تسه  **** لالج نامسآ  دیشروخ  تسه 

لیجعت وا  مکح  داب  رد  هکناو  **** مارآ وا  ملح  كاخ  رد  هکنآ 

لیقث كاخ  وچ  وا  عبط  اب  داب  **** فیفخ داب  وچ  وا  ملح  اب  كاخ 

لین مزلق و  ریدغ  شعبط  رب  **** خرچ تماق  ریصق  شردق  رب 

لیوات ار  خرچ  زار  شملق  **** ریسفت ار  بیغ  ملع  شنخس 
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لیوط ضیرع و  نامسآ  رکیپ  **** وا تمه  لوط  ضرع و  اب  تسین 

لیئاکیم لیئربج و  کلف  رب  **** یمه دنشک  شتمه  �هیشاغ 

لیطعت شتیافک  رد  دوبن  **** تنم شتواخس  رب  دوبن 

لیدبت زا  تلوق  دهع و  نوصم  يو  **** شاداپ زا  تنوع  وفع و  يرب  يا 

ار قرب  **** ریصق هتفگ  وت  تعفر  ار  خرچ 
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لیلک هدناوخ  وت  ترکف 

لیخب وت  ششخب  تسد  اب  ربا  **** کبس وت  مکحم  مزع  اب  هوک 

لیلکا ار  خرچ  لیلکا  تردق  **** لزا تیصاخ ز  هب  هداهن  يا 

لین هب  هدرک  گنر  هماج  لزا  رد  **** تفرش تبتر و  کشر  زا  کلف 

لیلهت رب  هدرک  فقو  نتشیوخ  **** تلمع �همان  رهب  زا  کلم 

لیفک چیه  وت  لد  نوچ  ار  قزر  **** داسف نوک و  ناهج  ردنا  تسین 

لیلد چیه  وت  لد  نوچ  ار  لقع  **** قح لطاب و  نایب  ردنا  تسین 

لیقص مرج  باتفآ  زا  وچمه  **** رون دشخب  وت  فک  زا  باتفآ 

لیدب هراتس  ارت  هدیدن  يو  **** لدب هنامز  ارت  هدازن  يا 

لیپ نودرگ  مشچ  هب  وت  �هشپ  **** دیآ اخس  رد  هک  سک  نآ  ییوت 

لیدنم ار  هنامز  نم  �هزوم  **** دیاش نخس  رد  هک  سک  نآ  منم 

لیزنت مکحم  وچ  شناج  شوگ  **** دشوینب هک  نانچ  دش  منخس 

لیضفت نایناهج  ناهج و  رب  **** مکلف دهن  نخس  ره  رد  هچرگ 

لیدنق رب  هنامز  دز  اهگنس  **** ارم هک  سک  دزن  هب  مگنس  تسین 

لیبنز هبد و  جرخ  زا  ملخد  **** تسدوب مک  هک  هن  شیب  نیا  مبیع 

لیفارسا روص  دننام  تسه  **** تملق ریرص  مرهد و  �هتشک 

لیئارزع لامشوگ  اهراب  **** متسدید هک  ناسر  مروشن  هب 

لیلق ریثک و  زا  تمدخ  نیردنا  **** منکن يا  هیدک  هک  مدوب  هتفگ 

لیعم درم  دوب و  رکب  نوچ  رعش  **** دیآ بیع  هچ  نآ  زا  تفگ  تمرک 

لیوحت یمه  نارتخا  دننک  ات  **** تکرح یمه  نامسآ  دنک  ات 
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لیلذ دابم  نارتخا  تعبات ز  **** زیزع دابم  نامساز  تدساح 

لیوع نزح و  تفج  وت  مصخ  داب  **** بعل وهل و  رای  وت  عبط  داب 

لیحک وت  فک  زا  ششخب  �هدید  **** ياپ هب  وت  لد  زا  شناد  �هناخ 

لیحر لبط  گناب  تناج ز  شوگ  **** رهپس هاگ  هراظن  ردنا  نمیا 

لیعامسا تدج  قحسا و  مدج  **** نم هب  وچ  وت  هب  وت  فالسا  هدنز 

فرح م

مرخ داب و  نومیم  داب و  كرابم  هرامش 124 : هدیصق 

ملاع ناطلس  تعلخ  نویامه  **** مرخ داب و  نومیم  داب و  كرابم 

مرخ نومیم و  دشاب و  كرابم  **** لاحرهب ناطلس  تعلخ  دوخ  یلب 

دح هک  **** هاشنهش فیرشت  نوریب ز  ارت 
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مظعم تسیراک  نآ  ردق  و 

مک وت  ردق  زا  دوب  شردق  هن  هک  **** تلود چیه  نودرگ  داد  دراین 

مغدم ریخات  وت  یهن  رد  ای  و  **** رمضم لیجعت  وت  رما  رد  ایا 

مدقم نامرف  رد  دهع و  رخؤم  **** رخؤم تلود  رد  دهع و  مدقم 

مکحم داینب  وت  مزح  ار  ناهج  **** یلاعذ الاو  وت  ردق  ار  کلف 

متام هرهز  روس  وت  مهس  دنک  **** هریت هنتف  بآ  وت  نما  دنک 

مه نامسآ  تسثیدح  نیا  ياج  هچ  **** درادن وت  نانع  بات  نیمز 

مه رب  تسد  ریحت  زا  تسداهن  **** تسب نایم  رد  تلدع  ياپ  ات  متس 

می یهز  نتفگ  متساوخ  ار  تلد  **** ربا یهز  نتفگ  متساوخ  ار  تفک 

مزلم تسیمکح  نیردنا  ار  ام  هک  **** نیا وگم  هللاذاعم  اتفگ  اضق 

مسجم دوج  ما  هتفگ  ار  شفک  **** درجم لقع  ما  هتفگ  ار  شلد 

ملسم ار  تکلک  ياهفرصت  **** دش نیمز  ناز  ینامسآ  تردق  هب 

مظعم ناطس  کلم  رارق  **** ییوگ تست  رارق  یب  کلک  ز 

متسر شخر  تسمتسر و  ثیدح  **** کلم وت  کلک  یب  مظتنم  دشابن 

مد فک و  زا  تسدرکن  نآ  رمع  رد  هک  **** وت ینک  نآ  کلم  رد  يار  کلک و  هب 

میرم یسیع  اعد  باجیا  هب  **** نارمع یسوم  اصع  زاجعا  هب 

مج متاخ  ناوید  تسد  ردنا  هچ  **** يرغط ناوید  وت  ردص  ردنا  هچ 

من ار  زآ  لاسکشخ  هشیمه  **** تسه وت  تسد  باب  حتف  زک  ییوت 

مهرم وت  قلخ  �هناخوراد  ز  **** ار کلف  بیسآ  ياهتحارج 

مغ يداش و  رد  ار  قافآ  همه  **** جنر تحار و  ردار  مالسا  همه 
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متاخ شقن  تراسی  زا  رسی  دهد  **** هماخ كون  تنیمی  زا  نمی  درب 

مدآ هب  ات  یمیرک  نبا  میرک  **** تسدیدن سک  مدآ  رود  رد  وت  وچ 

مرکم انمرک  هب  مدآ  ینب  **** یتشگن هنرا  دوب  وت  تاذ  ضرغ 

مکبا وت  تعن  رد  تسه  منابز  **** زجاع وت  فصو  زا  تسه  منایب 

ملعا هللاو  وت  دننام  ییوت  **** یهاوخ تسار  رگ  دش  هاتوک  نخس 

مهدا ماش  هن  بهشا و  حبص  هن  **** تسین نورب  نودرگ  مخ  زا  ات  الا 

لابقا تشپ  ادابم  **** ماش ارت  دییات  حبص  ادابم 
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مخ ارت 

مب اب  ریز  بسانت  يور  زا  وچ  **** زاوآ مه  ترمع  تدم  اب  دبا 

مظعا خرچ  تهاگراب  رتورف  **** رادیب تخب  تنابساپ  هنیمک 

مس نینهآ  لعن  نیرز  يا  هرامش 125 : هدیصق 

مد نارزیخ  شوگ  نسوس  يا  **** مس نینهآ  لعن  نیرز  يا 

مزیه قاس  وچ  وت  شتآ  اب  **** لگ رد  هتفرگ  ابص  داب  يا 

مجنا ریس  رهپس  درگ  نوچ  **** دروان طخ  درگ  هب  وت  ریس 

مدرم صاوخ  اضق  هتسبرب  **** تا همیهب  توسک  نماد  رب 

مقاق تورب  ردق  هدنکرب  **** تا هناش  ياهوشح  یمرن  اب 

مگ ینک  رس  ياپ  يوگ ز  نوچ  **** كرحت رد  ینکن و  مگ  هر 

مخ لوا  یهدن ز  يدرد  **** لعن نتسب  يوشن ز  رطضم 

مس ینز  نامسآ  �هشوگ  رب  **** عبط تلجع  رگا ز  وج  تقو 

مدنگ رهپس  �هلبنس  رد  **** وج دوش  وت  میضق  رهب  زا 

ملعت یب  تاهبرجت  سب  **** بحاص قوط  غاد و  تمدخ  رد 

محرت شدزیا  تمحر  نوچ  **** تسماع هک  ایربک  ملاع  نآ 

مراط هدنور  نیا  تیاغ  ات  **** تفر یم  شایربک  یپ  زا  مهو 

مربت منک  یمن  هک  ینعی  **** تشگرب هریط  هب  دش  زجاع  نوچ 

منست یپ  درب  هک  اجنآ  **** يرآ تفاین  شربخ  سپ  ناز 

مهوت فرصت  گنن  زا  **** غراف تایربک  �هیاپ  يا 

مدامد ردق  ارت  رما  يو  **** یپایپ اضق  ارت  مکح  يا 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 560 

http://www.ghaemiyeh.com


متسر شخر  هیاس  هب  وت  بسا  **** دیشمج تخت  هیاپ  هب  وت  ردص 

مزلق تسیا  هرطق  وت  عبط  اب  **** دیشروخ تسیا  هرذ  وت  يار  اب 

مکارت زا  تفای  يزبس  رس  **** دنگوس دروخ  وت  رس  هب  نودرگ 

مق منتال  تفگن  وت  يار  **** شات مد  هدیپس  دشن  رادیب 

مدقت اضق  رب  هدش  زیاج  **** ذفان داب  هک  ارت  نامرف 

ممیت یهگناو  هدمآ  بآ  **** میدقت هنامز  رد  وت و  دهع 

مسبت اب  قرب  بل  میاد  **** ربا حشرت  زا  وت  تسد  اب 

مدژک شین  هتسر  وت  فنع  زو  **** روبنز شون  هداز  وت  فطل  زا 

مشجت دنک  یم  وت  لدع  ات  **** رساجت یمه  دنکن  هنتف 

ملظت دنک  یم  وت  تسد  زک  **** تسناک تانیاک  �هلمج  زا 

مثعلت زا  یلاخ  وت  مزع  يا  **** زگره تستشاذگن  یلاخ 

منرت زا  ینابز  وت  رکش  **** رکفت زا  يریمض  وت  حدم 

معنت رد  هلاس  همه  يداب  **** درآ تمعن  دیزم  رکش  ات 

هن مکح  ات 
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مکحت ارت  نیمز  تفه  رب  **** تسناور نامسآ 

ملاع کلم  تشپ  وت  رفظم  رجنخ  يا  هرامش 126 : هدیصق 

مدآ لسن  يور  وت  رهطم  رهوگ  يو  **** ملاع کلم  تشپ  وت  رفظم  رجنخ  يا 

مغدم خرچ  رارسا  وت  کلک  ریسم  رد  يو  **** رمضم حتف  ریبکت  وت  حمر  نابز  رد  يا 

مدقم ردق  رب  دهن  يور  هچره  هب  تمزع  **** طلسم اضق  رب  دنک  يار  هچره  هب  تمزح 

متام هب  ار  دیهان  وت  مزب  کشر  هدنکفاو  **** هیوم هب  ار  خیرم  وت  مزر  میب  هدروآ 

مچرپ تاهزین  رب  ترصن  سورع  فلز  **** هطقن تاهمان  رب  تلود  لامج  لاخ 

میرم نیتسآ  رد  ییوگ  تسا  هللا  حور  **** وت �هلمح  داب  زا  تیار  ياهدژا  رد 

مکحم وت  �هزادنا  رب  ياپ  هدرک  لدع  مه  **** هتوک وت  �هزاوآ  تسد ز  هدرک  روج  مه 

مهدا ماش  لعن  ات  بهشا  حبص  شوگ  زا  **** رسکی تست  نامرف  تعاط و  غاد  ریز  رد 

متاخ شقن  گنس  دنک  لوبق  وت  تسد  زک  **** نامرف ذافن  رد  ارت  تسیوق  نانچ  یتسد 

میئاهمان راب  وت  لد  اب  هدرک  سوردم  **** ناک ءاهمان  راک  وت  فک  زا  هدرک  فیلات 

متسر نامک  زا  هز  دربب  دسح  زا  ربا  **** ششخب نامک  تتسد  درآ  هز  رد  هک  اجنآ 

من نامسآ  دراب ز  وت  تسد  دای  هب  را  ربا  **** دماین نورب  رز  یب  زگره  رانچ  تسد 

ملاع ياهراک  رد  تتسد  يارو  یتسد  **** نکمم تسه  هک  متفگ  متفگ  هچ  نامسآ  اب 

مظعم هشنهاش  رفظم  ورسخ  نآ  **** نامیلس کلم  ردق  تردق و  تسد  هک  اتفگ 

ملسم ارم  زگره  ددرگن  دبا  ات  ناک  **** یتیگ دقع  لح و  رب  ار  وا  تست  ردق  نآ 

مهرب تسد  ود  اب  وا  تسایس  اب  هارمه  **** متسه هنایم  رد  وا  تلود  رادیاپ  ات 

مه ار  اهریدقت  ییوگچ  یم  هک  اتفگ  **** شیار تاهریثات  دراد  زاب  هک  متفگ 

ملعم گس  وچمه  هدالق  ارم  ریش  **** هداهنرب شنابگس  ینیب  زور  دنچ  ات 
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مسجم ترصن  وت  رجنخ  گنر  بآ  يو  **** روصم ترکف  وت  بکرم  ياپداب  يا 

لوط و مصخ  رب  **** هدرک هاگبرح  رد  وت  نانس  �هعمل  يا 
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منهج �هصرع  ناهج  ضرع 

مظعم ياهراک  نید  تلود و  سحن  دعس و  زا  **** نیمضت هدرک  خرچ  وت  کلیب  زا  یکیره  رد 

مرکم زجب  يدابم  راگزور  مشچ  رد  **** زگره هک  وت  قالخا  مراکم  زا  هدنب  نم 

مد وت  رکش  هب  زج  مدزن  یسلجم  چیه  رد  **** مداد هسوب  تیلاع  هگرد  كاخ  هک  هگناز 

ممصم نانچ  یمزع  یمزع  هنوگچ  یمزع  **** مشاب وت  �هدنب  لد  هک ز  ما  هدرکب  یمزع 

مد نیا  زا  ییوت  نوچ  یگدنب  يافو  رخآ  **** مدرگن مک  هک  ات  منکن  مک  تیگدنب  زک 

مرخ وت  تمدخ  یب  مشیع  دابم  سپ  نیز  **** نشور وت  تعلط  یب  ممشچ  دابم  سپ  نیز 

مخ رپ  هشفنب  فلز  نیگنر  هلال  راسخر  **** ناسین یگطاشم  دراد  هک  ات  هراومه 

مه اب  تشگن  قفاوم  هیاس  باتفآ و  ات  **** تیهن رما و  داب  ناور  هیاس  باتفآ و  اب 

مغ زا  هتسش  يور  نوخ  هب  هلال  وچ  ای  وت  مصخ  **** هدیشک افق  زا  نابز  داب  هشفنب  نوچ  ای 

ملاع مظن  داینب  تعیفر  تیار  يا  هرامش 127 : هدیصق 

مدآ لسن  دوصقم  تفیرش  رهوگ  يو  **** ملاع مظن  داینب  تعیفر  تیار  يا 

ملاع عبط  راچ  سپ  دمآ  فرح  راچ  ناک  **** ناونع فرح  راچ  دش  تدوجو  �همانرب 

مک ددع  نوزف  شلضف  اهرگد  نآ  زا  دوب  نیک  **** یسیع درب  همان  يز  ار  تخرف  مان  مه 

مظعم همه  شش  دش  ینید  دامع  وت  ات  **** نونکا ساسا و  ار  نید  يدوب  هدمع  جنپ  رب 

مدقم نامسآ  رب  تردق  نامسآ  يو  **** بلاغ باتفآ  رب  تیار  باتفآ  يا 

مغدم يادخ  ظفح  تداهن  تنیط  رب  **** ناونع لوسر  مان  تدوجو  �همان  رب 

مکحم لدع  ياپ  مه  هتوک  روج  تسد  مه  **** ترما ذافن  شیپ  کلامم  �هصرع  رد 

مراط هنک  هب  یتسه  یتفگ  وت  یم  شیب  نیز  **** یبر دامع  تاذ  دش  مرا  نوچ  وت  زا  نید 

متاخ شقن  بآ  رب  دراد  هاگن  تظفح  **** تلوص ربص و  كاخ  زا  دیاشگورف  تساب 
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مچرپ تاهزین  رب  ترصن  سورع  فلز  **** هطقن تاهمان  رب  تلود  لامج  لاخ 

تسا هللا  حور  **** اجیه ياوه  داب  وت  تیار  ریش  رد 
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میرم نیتسآ  رد  ییوگ 

مزمز دنک ز  شتآ  تباکر  نارگ  رهق  **** خزود دنک ز  رثوک  تنانع  کبس  فطل 

مسجم ترصن  اب  روصم  ترکف  اب  **** ینارب نوچ  هرایس  دیوگ  حتف  ریبکت 

مجعم فورح  زا  تسه  يرآ  تیآ  فیلات  **** دزیخ حتف  تایآ  تغیت  ياهفرح  زا 

منهج وت  غیت  یب  دشاب  هک  امزیه  یب  **** تسایس وت  ساب  یب  دشاب  هک  اقنور  یب 

مظعا رهپس  يدرگ  تهاج  ناتسآ  رب  **** یبوط تخرد  یخاش  تمزب  ناتسوب  زا 

مه رب  باحس  تسد  تتسد  باحس  شیپ  **** لگ رد  لامش  ياپ  ترما  لامش  شیپ 

متسر نامک  رب  هز  دربب  دسح  زا  ربا  **** ششخب نامک  تتسد  درآ  هز  رد  اجنآ 

من نامسآ  درادرب  تتسد  طیحم  زا  رگ  **** دیاین نورب  رز  یب  زگره  رانچ  تسد 

مدقت معبات  نم  اتفگ  تفگ  هچ  نودرگ  **** تماگزیت مزع  اب  نارود  هارهاش  رد 

ملکت مزجاع  نم  اتفگ  تفگ  هچ  رتخا  **** تنیب شیپ  يار  اب  یتیگ  تالکشم  رد 

مد دزن  مدحبص  کی  تمالک  زا  رت  قداص  **** یپ دزن  ور  هار  کی  تنامک  زا  رت  بیاص 

مش دوش  مگ  مهو  رب  اجناک  مهو  سوساج  **** زگره دربن  ییوب  تریمض  تولخ  زا 

ملعا خرچ  ریپ  يا  عمسا  لفط  کلم  يا  **** یپایپ اضق  دیوگ  ییوگ  هک  نخس  ره  رد 

مهدا ماش  لعن  ات  بهشا  حبص  شوگ  زا  **** رسکی تفرگ  دهاوخ  تمکح  غاد  هک  ادوز 

ملاع ياهراک  رد  تتسد  يارو  یتسد  **** نکمم تسه  هک  اتفگ  متفگ  هچ  نامسآ  اب 

مربم ياضق  نوچمه  یمکح  هنوگچ  یمکح  **** شمکح تسد  هک  اتفگ  تراشا  درک  وت  يوس 

ملسم ارم  زگره  ددرگن  دبا  ات  ناک  **** یتیگ دقع  لح و  رب  ار  وا  تستردق  نآ 

مه نم  ياروام  رد  ییوگ  هچ  یم  هک  اتفگ  **** دیآ رثؤم  وت  رد  شمکح  ذافن  متفگ 

ملعم گس  نوچمه  هدالق  ارم  ریش  **** هداهنرب شنابگس  ینیب  دنچ  زور  ات 
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مرکم وت  هب  تلم  تلم ، رازگقح  يو  **** فرشم وت  هب  تلود  تلود ، راگدای  يا 

وت ناش  تبیغ  روضح و  رد  يا  **** تلود راد  بیاغ ز  يدوب  هک  یتدم  رد 
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مظعم ناش 

مظعا لج  هللاو  دناد  يادخ  تیاغ  **** ارنآ هنک  هک  تلود  اشاح  دید  هطرو  نآ 

مدامد تفآ  ناز  یپایپ  �هنتف  ناز  **** هب ینک  مک  هک  ادنچ  تلود  لاح  ریرقت 

مرخ راهبون  نوچ  يرمع  دوب  هک  یکلم  **** دمآرب نب  خیب و  زا  ثداوح  هم  يد  رد 

مرحم رخآ  ناو  ار  بجر  �همین  نیا  **** تعقو ود  نانچنآ  اب  روخرد  دوبن  قحلا 

مهبم حیرص و  نیدنچ  میوگ  دنچ  هدنب  نم  **** نشور زور  وچ  دناد  یلاع  يار  هک  یلاح 

مض یتحارج  رگید  یتشگ  هزات  زور  ره  **** کلهم مخز  ود  نآ  اب  ار  نید  کلم و  هلمج  رد 

مهرم دنمدوس  نیا  يدرکن  وت  هاج  رگ  **** ناشیا راک  نایاپ  يدیسر  اجک  برای 

متام ود  نانچ  زا  دعب  يدوبن  ننیچ  يروس  **** یتیگ يارس  رد  رگ  یتشگ  بارخ  یتیگ 

مکبا نابز  نسوس  لبلب  نابز  شیپ  **** ناتسب هاگ  هولج  رد  دشاب  هک  ات  هراومه 

مخ یب  دابم  یتشپ  زگره  هشفنب  نوچمه  **** وت تمدخ  صرح  زا  شنیرفآ  غاب  رد 

مباب ریز  وچ  ترمع  هنامز  اب  هشوگ  مه  **** لد اب  زار  وچ  تتخب  تداعس  اب  هناخ  مه 

مغ یب  رهد  ماش  ات  تراگندرخ  ناج  **** یقاب رشح  حبص  ات  تناشفرهگ  تسد 

مد ار  مصخ  هتسبرب  سفنت  �هزور  زو  **** نومیم زور  وچ  تدیع  خرف  دیع  وچ  تزور 

ملاع کلم  تشپ  وت  کلک  يا  هرامش 128 : هدیصق 

مدآ رود  دیع  وت  زور  يو  **** ملاع کلم  تشپ  وت  کلک  يا 

مک وت  يایربک  �هزادناز  **** شنیرفآ ریز  هدمآ  چره 

مرکم وت  لیفط  هب  مدآ  **** لفط نامسآ  زونه  هک  یتقو 

مدقم ناهج  �هسدنه  رب  **** رخم نامز  �هلسلس  رد 

مرخ دیع  زور  وچ  وت  زور  **** نشور زور  وچ  یبش  وت  لدع 
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ملکت ناه  هک  نانک  ناحلا  **** حلاصم رد  خرچ  وت  يار  اب 

مدقت نیه  هک  نانکرارصا  **** کلاسم رد  رهد  وت  مزع  اب 

متسر شخر  هیاس  هب  وت  گنخ  **** دیشمج تخت  هیاپ  هب  وت  ردص 

مکحم تنابکرم  مس  رب  هم  **** نیورپ خیم  هب  وت  بکوم  رد 

مچرپ تناگدنب  �هزین  رب  **** بش �هرط  وت  �هبکوک  رد 

ترصنو تعفر  نآ  **** وت تیار  زارط  سکع  زو 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 569 

http://www.ghaemiyeh.com


مسجم

ملعم هدومن  اضق  مشچ  رد  **** یلحک يابق  کلف  تشود  رب 

مج �همانراب  وت  هاج  اب  **** دوج �همانراک  وت  تسد  رد 

متاخ شقن  ناشن  وت  ظفح  **** دراد هاگن  ناور  بآ  رب 

می دور  نانع  مه  هیمان  اب  **** تتسد باب  حتف  هروش ز  رد 

مربم ياضق  دسرن  زگره  **** تذافن تبینج  درگ  رد 

مهرم ياهتفس  وت  مخز  اب  **** تمحر ياهدوع  وت  مشخ  رد 

مزمز بآ  خزود  شتآ  رد  **** زگره دید  هک  هللا  ناحبس 

مدامد ارت  مدق  كاخ  **** یپایپ ارت  ملق  كون 

میرم حیسم  مد  راثآ  **** نارمع میلک  فک  زاجعا 

مجعم فورح  طخ  لاخ و  رد  **** تکلک هداهن  اضق  رارسا 

مکبا دراطع  وا  ضرعم  رد  **** ررقم وا  ریرص  هک  اجنآ 

ملسم دنک  یمه  ضیوفت  **** تلود راید  رد  وت  عیقوت 

مظعم يورسخ  هب  تخت  ره  **** دیؤم یبحاص  هب  ردص  ره 

مغدم تانیاک  يرامعم  **** يدوبن را  خوآ  وت  لدع  رد 

مراط هتسکش  کلف  تفه  ره  **** یتسه سوحن  دگل  ریز 

مظعا رشح  هب  دوشن  لصاح  **** ترهق ياضق  �هدش  لطاب 

مد دلسگب  روص  ذفنم  رد  **** شروشن تمالم  میب  زک 

مخ دنکفا  ملاع  روحم  رد  **** ياپ دهن  کلف  رب  وت  رهق  رگ 

مه نامسآ  هک  نیمز  ياج  هچ  **** درادن نیمز  تطخس  بات 
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مغ يداش و  دوبن ز  یلاخ  **** رصانع ملاع  �هصرع  ات 

ملاع ماظتنا  رصنع  اب  **** اداب وت  تداعس  يداش و 

مرخ دیع  دیع و  همه  ترود  **** یقاب کلم  کلم و  همه  ترمع 

مه رد  جنر  انع و  زجع و  اب  **** ار تفلاخم  ناهج  ود  ردناو 

منهج شتآ  �هروک  ای  **** ثداوح یلیس  �هرخس  اب 

مع ردارب و  ردپ و  دج و  **** سودرف رودص  رد  وت  نازان ز 

مدآ داژن  همه  رخف  يا  هرامش 129 : هدیصق 

ملاع نانز  �هدیس  يا  **** مدآ داژن  همه  رخف  يا 

متاخ رهم  داهن  وت  رهم  **** رخافت یپ  زا  سدقلا  حور 

مرکم وت  فیرش  تاذ  دش  **** دناوخ اسنلاهمیرک  تناطلس 

مرکا لالجلاوذ  وت  رابج  **** نیدلاهیضر يا  وت  یضار ز 

مهرب تسد  ود  یکلف  دعس  **** دراد وت  علاط  تمدخ  رد 

مهرم تست  فطل  هتسویپ ز  **** نادنمزاین یگتسخ  رب 

متسر شخر  وچ  دوش  لابقاز  **** دشاب وت  شک  نانع  هک  یبسا 

مد دنز  رگا  کلف  دارن  **** ددرگ رازه  بدن  ترمع 

هللا حور 
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مه لد  نآ  حور و  تحار  وت  **** یسیع دوب  هچ  رگا 

میرم دش ز  حیسم  هک  نانوچ  **** ناسحا دوج و  وت  زادش  دوجوم 

مظعم ورسخ  تلود  رد  **** زور ره  هب  نوزف  رب  وت  لابقا 

مد دوش  ورف  وا  تبیه  زا  **** ار ناورسخ  هک  یهشداپ  نآ 

مکحم تسوا  ياقب  داینب  **** هاگرحس تعرضت  درو و  زا 

مزمز بآ  يافص  هرهچ  رب  **** تسار ناریا  وت ز  رد  كاخ  اب 

ملعم زخ  تالص  فیرشت و  **** تسار نارعاش  تانث  حدم و  رد 

منرت نوچ  تفرگ  وت  توص  **** دمآ هلان  هب  کلم  حاورا 

می بل  ممیت و  وچ  دشاب  **** نتفگ حدم  انث و  وت  رب  زج 

مهدا یگرابوت و  لابقا  ز  **** تسنار ریز  هب  ارت  بابحا 

مقرا رام  ناسب  تسیقوط  **** نابیرگ هز  ارت  يادعا 

متام تسارم  وت  تقرف  زو  **** يداش رورس و  وت  تبرق  زا 

من نتشیوخ  هب  مهدن  رد  نم  **** مشیر کشخب  را  کلف  دریگ 

مرحم فیرح  هرس و  يرای  **** وت سلجم  هب  مردپ  يدوب 

مغ وا  ناگدنام  هب  ثاریم  **** دنام وز  تفر و  هک  يزب  داش  وت 

مدقم ناحدام  بلغا  رب  **** تفطل دوش ز  یهر  هک  وجرا 

مه رب  جازتما  هتخیمآ ز  **** دنا عبط  راچ  رهپس و  تشه  ات 

مجعم فورح  مقر  زا  شیب  **** لابقا زع و  اقب و  تاداب 

مرحم دوب  رفص  شیپ  ات  **** تداب هتسجخ  ناضمر  هام 

ماش هگ  نوچ  شود  دیشروخ  مرج  هرامش 130 : هدیصق 
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مامت دیشک  ورف  برغم  هب  رس  **** ماش هگ  نوچ  شود  دیشروخ  مرج 

مایخ هام  وچ  وا  نیزر  هام  **** تفاتب رهپس  �همیخ  رب  زا 

مالظ ياه  هدرپ  تشه  ورف  بش  **** تسسگب مه  قفش ز  بانط  نوچ 

مادنا میس  ناتبعل  شسپ  زا  **** تسیلحک �هدرپ  خرچ  ییتفگ 

ماب �هشوگ  نم ز  قوشعم  نم و  **** میدرک رظن  یمه  بجعت  هب 

مارجا شبات  ریس و  رد  هاگ  **** كالفا شبنج  رود و  رد  هاگ 

مافانیم ياه  هقح  رس  رب  **** تسیبامیس ياهرهم  ییتفگ 

مامز هدرپس  نیا  ریبدت  هب  ناو  **** رثا هدومن  نآ  ریثات  نیا ز 

مارآ یب  هداهن  ردنا  نکیل  **** شمارآ رازه  دص  ثدحم 

ماجنا تیاهن و  ار  یکی  هن  **** زاغآ تیادب و  ار  یکی  هن 

�هرهچ شیپ  رد  ریت 
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مالقا تسکش  یمه  تلاجخ  زا  **** هرهز

ماج رگید  هب  طبرب و  یفک  هب  **** وهل یپ  زا  ورسخ  مزب  رد  هرهز 

ماغرض رس  رب  دیشروخ  تخت  **** برقع مد  رد  خیرم  غیت 

ماد هدیمر ز  يرتشم  یهام  **** هاچ هب  هداتفوا  رد  ناویک  ولد 

ماصخ عفد  هب  رگدکی  رپس  **** سوق ربارب  رد  هتشگ  ناماوت 

مارهب رجنخ  حوبذم  هرب  **** مدنگ �هشوخ  نوتفم  يدج 

ماک دبایب  ات  هداشگب  ماک  **** روث یپ  زا  ریحت  ردنا  دسا 

ماسقا يوزارت  ياه  هفک  **** دب کین و ز  رگدکی ز  لیام 

ماگ دز  یمه  اوتسا  زا  جراخ  **** ناطرس رد  هرجم  يوج  هب  هگ 

ماقرا دیشک  یمه  رب  کلف  هب  **** ریثا تسد  باهش  کلک  هب  هگ 

ماظن رارق و  دهد  یم  ار  کلم  **** ناوید رد  هجاوخ  کلک  ییتفگ 

مانا یضر  قح  نید  رصان  **** میلقا تفه  ناگجاوخ  �هجاوخ 

مالسا ترصن  هب  دش  یتیآ  **** شرفظ تیار  هک  رفظملاوب 

ماکحا رب  هدیشک  لطاب  طخ  **** ردق اضق و  وا  مکح  اب  هکنآ 

مایا رب  دنهن  تعاط  غاد  **** نینس روهش و  وا  رهب  زا  هکناو 

ماو ییانشور  دیشروخ  مرج  **** زور ره  شنشور  يار  زا  دهاوخ 

مان دراطع  رتفد  ملق و  **** مدره شرتفد  کلک و  زا  دریگ 

ماتس فرط  خرچ  فرط  شدیاش  **** نیگن رهم  خرچ  رهم  شدبیز 

مانغا اب  گرگ  کبک و  اب  زاب  **** شلدع طسوت  زا  درک  حلص 

ماعط دنک ز  رپ  زآ  �هدعم  **** وا تواخس  �هدئام  ار  لخب 
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ماین دشکرب ز  خیرم  غیت  **** وا تیانع  �هیاس  رد  هرهز 

ماخ وت  ملع  شیپ  خرچ  �هتخپ  **** شناد تیافک و  تقو  هب  يا 

مار وت  نار  ریز  رهد  نسوت  **** ششوک تبالص و  هاگ  هب  يو 

ماوع صاوخ و  تهگرد  ریاز  **** فیرش عیضو و  تتمعن  رکاش 

ماعنا زا  تسملاع  وت  دوج  **** تمحر زا  تسا  یتیآ  وت  لدع 

مامغ دکچ ز  قرع  تلاجخ  زا  **** رطم رطق  ياج  هب  تتسد  شیپ 

ماهفا زا  یتشذگرد  رنه  هب  **** كالفا زا  یتشذگرب  فرش  هب 

ماگل هنامز  نسوت  رس  رب  **** دشک وت  تیافک  ییوگب  رگ 

مامح نایشآ  هشاب  �هدید  **** دنک وت  تسایس  یهاوخب  رو 

وا تسه  اییوگ  **** لجا تسرمضم  وت  باسح  رد 
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ماسح مرج  وچ 

مالک توص  فرح و  تسه  اییوگ  **** باوص تسمزال  وت  ياضر  رد 

ماسم قرع ز  اب  وت  مصخ  زار  **** وت ملاظم  رد  مهس  زا  دور 

مارحا مرح  رد  وچ  یهام  غرم و  **** وت یلاوح  رد  نما  زا  دریگ 

مادم درک  شیپ  هک  یبارخ  نآ  **** تلدع ترامع  اب  دنکن 

ماود لیلد  یلب  دشاب  لدع  **** لیلد تست  لدع  وت  ماود  رب 

مالعا دهد  یمه  ثداوح  زا  **** ار نودرگ  موجن  تیار  رون 

ماهلا دنک  یمه  تداعس  رب  **** ار مجنا  سوفن  تلقع  ضیف 

ماحرا رد  هفطن  ریوصت  شقن  **** عبط ددنب  وت  تمدخ  یپ  زا 

ماهوا رد  رثن  مظن و  رهوگ  **** لقع دیاز  وت  تحدم  یپ  زو 

ماقم هدیرفآ  چیه  دنک  هک  **** وت تمه  يارو  نکمم  تسین 

مادک دوجو  رد  هن  یماقم  سب  **** تسین نکمم  دوجو  يوزارب  دوخ 

ماک ردنا  دراین  یخلت  سای  **** ار تفطل  بارش  ناگنشت 

مایق زور  تسا  نکممان  رشح  **** ارت رهق  نانس  ناگتشک 

ماردپ اهشیع  وت  شیع  يو ز  **** مرخ اهعبط  وت  عبط  يا ز 

ماگنه یب  هاگ  ماگنه و  هب  هگ  **** تمدخ نیرد  ات  تسیلاس  هدنب 

ماربا ترگید  عون  زا  درآ  **** تمحز ترگید  سنج  زا  دهد 

مالم قحتسم  تسه  نادب  هک  **** شیوخ نواهت  زا  دنیب  یمه  نآ 

مایق دومن  ناوت  شحرش  هب  هک  **** وت مراکم  زا  دنیب  یمن  ناو 

مارک دننک  نینچ  قحلا  مرک  **** تمرک تیاغ  مرکم ز  دش 
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ماسجا دنیقاب  ضارعا  هب  ات  **** ضارعا دنمیاق  ماسجا  هب  ات 

ماوق دابم  ار  ضارعا  وت  یب  **** اقب دابم  ار  ماسجا  وت  یب 

مالغ داب  تنارتخا  �هجاوخ  **** نیمز داب  تنامسآ  تحاس 

مادخ زا  وت  ترضح  رد  تخب  **** شابوا زا  وت  هگرد  رب  خرچ 

مادم مادم  رغاس  تفک  رب  **** کلم كولم و  �هیاس  ترس  رب 

مایص هام  هتفر  دونشخ  وت  زو  **** ون هدش  یخرف  هب  تدیع  هام 

ماظن دالوا  رهوگ  فرش  هرامش 131 : هدیصق 

ماظن داد و  فرش  زاب  ار  کلم  **** ماظن دالوا  رهوگ  فرش 

مالسا ریصن  نید و  رصان  **** رصع �هجاوخ  تکلمم و  بحاص 

مالظ تشگ  ایض  ملظ و  دش  لدع  **** شرفظ نوع  هب  هک  رفظملاوب 

زا شیپ  عدبم و  زا  سپ  نآ 
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مارآ زا  شیپ  شبنج و  زا  هب  نآ  **** عادبا

مامغ بآ  دربب  شدوج  ربا  **** ابص يوک  دربب  شرما  ریس 

ماگ مظعا  کلف  طیحم  رب  **** وا تمه  دنک  دصق  را  دهن 

مامح ياج  دوش  هشاب  �هدید  **** ملاع رب  دوش  هریچ  را  شلدع 

مانغا اب  دهد  حلص  ار  گرگ  **** ارحص رب  دنز  همیخ  را  شنما 

مامز وت  تسد  هب  هداد  ردق  يو  **** اضر وت  مکح  هب  هداد  اضق  يا 

ماگل كالفا  نسوت  رس  رب  **** وا تلود  دنک  دهج  را  دنک 

ماحرا عابط  هفطن  لماح  **** دش وت  مادخ  ترثک  یپ  زا 

مالغ مارجا  �هجاوخ  ارت  يو  **** عیطم كالفا  شدرگ  ارت  يا 

مادخ زا  تست  ترضح  رد  هک  ات  **** دننادنوادخ هدنب  ار  هدنب 

ماع �هلبق  دش و  صاخ  دصقم  **** دید وت  لابقا  هک ز  یلوبق  هب 

مایق درک  ناوتن  شیاج  هب  هک  **** وت تفای ز  یفرش  تمایق  ات 

ماربا زج  ارت  تسین  یلصاح  **** وا �هنیرید  تمدخ  زا  هچرگ 

ماخ تمکح  دوش  هتخپ  وا  مان  **** شدوب یبآ  وت  هاگرد  هب  رگ 

ماظن مظن  دنز  وت  حیدم  رد  **** يرعش رب  دنز  رعش  ملع 

مار ددرگ  رگا  شعبط  نسوت  **** تفگشن دبای  وت  تضایر ز  نوچ 

مایا دبایب ز  فاصنا  رگا  **** دسرب ییاج  وت  مایا  رد  مه 

ماین تحاصف ز  غیت  دشکرب  **** لجا زور  ات  وت  شیپ  زجب  رگ 

مایق زور  دوبن  شروشن  هک  **** نانچ داب  لجا  غیت  �هتشک 

ماسح سور  زا  رهگ  نوچمه  تسار  **** رفظ وت  ماسح  يور  زا  دبات 
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مایخ قاس  ارت  دیشروخ  جوا  **** بانط خیم  ارت  فاق  دتو 

مارهب غیت  وت  غیت  اب  دنک  **** ناویک ردق  وت  ردق  اب  تسپ 

ماکحا رب  اطخ  نایغط و  طخ  **** اضق کلک  دشک  وت  مکح  شیپ 

ماتس فرط  هم  بکرم و  نامسآ  **** راکش يراوس و  زور  تدیاش 

مادم ماج  درخ  ناج و  فک  رب  **** ردق تسد  دهن  وت  شیع  زور 

ماج ون  هام  رگاینخ و  هرهز  **** بارش اشامت و  زور  تدبیز 

ماسقا دریذپ  مسج  نوچ  هطقن  **** ییامنب اکذ  تشگنا  هب  رگ 

زار زا  دهد  **** يرگن رطاخ  �هنییآ  رد  رو 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 579 

http://www.ghaemiyeh.com


مالعا ترهپس 

مادنا تفه  ارت  میلقا  تفه  **** ملح تیاغ  زا  یملاع  زکرم 

ماو شبات  کلف  دیشروخ  مرج  **** زور ره  شرینم  يار  زا  دهاوخ 

مان ار  دراطع  کلک  رتفد و  **** مدره شنانب  کلک و  زا  دهاک 

مارجا ریس  وت  يار  عبات  **** كالفا رود  وت  مکح  هلاو 

مامت وت  دوجو  هب  دش  ناهج  هک  **** لعف رخآ  یترکف و  لوا 

مالک تسضورع  مظن و  لباق  **** تریس موسر  حرش  یپ  زو 

ماسجا رد  لمع  ماهوا  رد  نوچ  **** دنک وت  سیفن  سفن  نیک  زور 

ماش وچ  حبص  ارت  هاوخدب  داب  **** حبص یماش  ره  یپ  زا  دوب  ات 

ماک هتفای  وزو  قافآ  همه  **** گنهن ماک  نوچ  وت  مصخ  رب  هتشگ 

ماجنا یب  ینک  زاغآ  هچناو  **** تلهم یب  ینک  ریدقت  هچ  ره 

مادم وت  مادم  شیع  تبرش  **** میقم وت  ماقم  ردص  دنسم 

ماظن تلدع  زا  ملاع  هتفرگ  يا  هرامش 132 : هدیصق 

ماظنلا نبا  ماظنلا  نبا  ماظن  يا  **** ماظن تلدع  زا  ملاع  هتفرگ  يا 

مانیال یح  وت  رادیب  تخب  **** لازیال کلم  وت  لابقا  کلم 

ماین رد  تبیهن  زا  خیرم  غیت  **** باجح رد  تهوکش  زا  ریدقت  يور 

ماخ هشیدنا  وت  يار  یب  ار  لقع  **** دنک رازاب  وت  کلک  یب  ار  کلم 

مایق زور  دوب  نکممان  رشح  **** ارت رهق  رجنخ  ناگتشک 

مامز دباترب  وت  مزع  اجک  ره  **** راگزور مامز  دباترب  خرچ 

مار هرابکی  ار  مایا  نسوت  **** سب تسدرک و  وت  لابقا  ضیار 
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ماگل دیاخ  یمه  نونکا  شقلبا  **** وت يار  نار  ریز  رد  مرجال 

مالغ دش  تناهج  ات  یناهج  زا  **** دیشکرب ناطلس  نادزی و  ارت  رگ 

ماشتحا سابل  دشوپ  ارک  ات  **** دوب یلاخ  ضرغ  زا  نادزی  مکح 

مارتحا يازس  دنیب  ارک  ات  **** دوب یفاص  ضرغ  زا  ناطلس  يار 

ماظع رد  نادرگ  زغم  ددرگ  بآ  **** بسا سوک و  شورخ  زکاجیه  زور 

ماسم زا  دبارت  نوریب  قرع  اب  **** بیهن زو  دشوجب  رب  رد  اهرهز 

مایپ ار  نامصخ  دنرآ  لجا  زا  **** اضق ناکیپ  وچ  اهناکیپ  كون 

مامغ نوچ  درگ  ناراب و  نوچ  ریت  **** قرب وچ  ریشمش  دعر و  نوچمه  سوک 

مافزبس غیت  يور  ددرگ  خرس  **** نوگلین خرچ  يور  ددرگ  درز 

زا **** ملع ریش  کلف  ریش  رب  رد 
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ماک هداشگب  ودع  نوخ  یپ 

ماج دوخ  بارش و  نوخ  ناحیر  حمر  **** لجا یقاس  دوب  سلجم  هکرعم 

ماو هب  دهاوخ  یم  خرچ  ترصن  وت  زو  **** خرچ دهاوخ ز  یمه  ترصن  یسکره 

مادک نآ  تسمادک  نیا  دنادن  سک  **** دوش ربمه  نوچ  حتفاب  تتیار 

مامت تشپ  وت  يار  ار  نیدو  کلم  **** نیصح نصح  وت  مزح  ار  ناهج  يا 

مایتلا دریذپ  تمدخ  نیدب  ناک  **** ما هدرک  نواهت  نادنچ  نآ  هن  يد 

ماقتنا رد  نتشیوخ  اب  دبا  ات  **** یجراخ کی  نآ  ریوشت  زا  متسه 

مارح نم  رب  ببس  نیز  مرمع  تسه  **** لالح وت  رب  هنگ  ناز  منوخ  تسه 

ماع صاخ و  شیپ  شیپ  رد  يرس  اب  **** گرزب درخ و  رب  مه  رب  یبل  اب 

ماک هب  مدکی  ما  هدروانرب  زین  **** نونکات مد  نآ  زک  دناد  یمه  قح 

مایق نم  مرج  رذع  رد  نامسآ  **** دومن دناوتن  هک  مراک  هنگ  نآ 

مادم اهتمادن  نیا  اب  مدنام  **** وت وفع  دباین  ردنا  ارم  رگ 

مالم بیدات و  هنوگدص  روخرد  **** تفر هک  ینالذخ  متستشگ ز  هچرگ 

مارک نوچ  نک  مرک  يامرف و  وفع  **** نم هن  نآ  درک  یم  هک  یناد  یمه  نوچ 

مالسلاو دیآ  وت  زا  چنآ  نک  هچ  وت  **** نم دمآ ز  نآ  هچنآ  مدرک  هچ  نم 

ماش وچ  تهاوخدب  حبص  میاد  داب  **** حبص راثآ  ار  ماش  دشابن  ات 

مان هدرب  نابات  دیشروخ  زا  تیار  **** ردقهدرب نادرگ  نودرگ  زا  تردق 

ماد هب  تشیدنادب  ياپ  ار  خرچ  **** تسد هب  تهاوخوکن  تسد  ار  تخب 

ماظن داد  کلک  هب  ار  تکلمم  هرامش 133 : هدیصق 

ماظن لآ  ردص  نینثا  یناث  **** ماظن داد  کلک  هب  ار  تکلمم 
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ماظن هب  قنور و  هب  یتیگ  کلم  **** داب شکلک  نادواج ز  نینچمه 

مالسالا دیؤم  تلود  دس  **** يادخ نید  ءایض  ییند  ردص 

مارآ زا  هم  شبنج و  زا  رب  نآ  **** یمصع دمحا  دودوم  ریم 

مارجا شتعاط  سبح  رد  هکناو  **** كالفا شتمه  تحت  رد  هکنآ 

ماع یتیگ  روج  وچمه  شمرک  **** صاخ نودرگ  عبط  وچمه  شفرش 

مارح تیب  صاوخ  ار  شهگرد  **** لالح رحس  جازم  ار  شنخس 

مارهب وا  هاگراب  بجاح  **** دیهان وا  هاگمزب  برطم 

شسلجم ز دلخ  �هضور 
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ماوع شهگرد ز  رشح  فقوم  **** صاوخ

مادو دد  رب  هداهن  شعوط  غاد  **** زور بش و  رب  هداشگ  شمکح  تسد 

مان دراین  یم  رحب  شلد  اب  **** ياپ درادن  یم  ربا  شفک  اب 

ماک ردنا  دراین  یخلت  سای  **** ار شفطل  دیما  ناگنشت 

مانغا شتیامح  ردنا  تید  **** دناتسب گرگ  ار ز  ناگتشک 

مالغ رهپس  �هجاوخ  ارت  يو  **** عیطم هنامز  شدرگ  ارت  يا 

مار وت  نار  ریز  هرد  نسوت  **** لح وت  کلک  شیپ  خرچ  لکشم 

مادنا تفه  تمیلقا و ز  تفه  **** ملاع رد  وت  يرگید  یملاع 

ماد ردنا  دیآرد  ریاط  رسن  **** دنهن ماد  تاخس  دوج و  رگ ز 

ماج ددرگ  يامن  یتیگ  ماج  **** دنشون یم  تاکذ  تدای  هب  رو 

ماسم قرع ز  اب  وت  مصخ  زار  **** وت ملاظم  رد  مهس  زا  دور 

ماگ درادنرب  ملع  یب  لدع  **** بجع هچ  یلب  یلداع  ملاع و 

ماود لیلد  یلب  دشاب  لدع  **** لیلد تست  لدع  وت  ماود  رب 

مامغ ماسم  زا  تلجخ  قرع  **** وت لمانا  اب  مرش  زا  دکچ 

مامت وت  نوچ  تسین  دوجوم  چیه  **** يادخ تاذ  دعب  هک  یمامت  يا 

مانا ردص  ناهج و  هاشداپ  **** دنتسدیزگرب تیتیگ  رگ ز 

ماعنا نیا  لها  تسین  سک  وت  زج  **** صیصخت نیا  لها  تسین  سک  وت  نوچ 

مان نتفگ  زاب  تسین  بدا  هک  **** نیا یلاع  نآ و  يالعا  يار 

ماخ زا  ار  هتخپ  دنناد  هرس  **** دب زا  ار  کین  دنناد  کین 

ماوق تسرهوج  هب  ار  ضرع  هک  **** بصنم نیا  ماوق  دشاب  وت  هب 
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مایا رب  تسیسب  یقاب  شاب  **** تسدنچ يا  هدید  زورما  هکنیا 

ماین دشکرب ز  دیشروخ  غیت  **** نیا زا  سپ  تتلود  حبص  ات  شاب 

مایخ خرچ  مایخ  زا  ینک  ات  **** بانط حبص  بانط  زا  ینک  ات 

ماهوا دسر  نآ  فاصوا  هب  هک  **** هطخ نآ  زا  ياپ  هدروآرب  يا 

ماگنهان هب  هگ  ماگنه و  هب  هگ  **** تمدخ رد  هک  یتدم  دش  هدنب 

ماربا ترگید  عون  زا  درآ  **** تمحز ترگید  سنج  زا  دهد 

مایق دومن  ناوت  شحرش  هب  هک  **** وت مراکم  زا  دنیب  یمن  نآ 

مالم قحتسم  تسین  نادب  هک  **** شیوخ نواهت  زا  دنیب  یمن  ناو 

هک **** يامرف یم  وفع  رذع  مرکب 
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مارک دننک و  نینچ  ناگرزب 

ماش وچ  وت  فلاخم  حبص  داب  **** دوب ماش  حبص  ماجرف  هک  ات 

ماجرف یب  وت  تلود  تدم  **** نایاپ یب  وت  نمشد  تنحم 

مادم مادم  رعاس  تفک  رب  **** میقم كولم  �هیاس  ترس  رب 

ماک نمشد  هک  زج  تنمشد  چیه  **** دابم داب و  ماکتسود  تتسود 

ماف هنیآ  خرچ  ناطلس  شود  هرامش 134 : هدیصق 

مالغ تسار  هاش  روتسد  هکنآ  **** ماف هنیآ  خرچ  ناطلس  شود 

مامز داد  بورغ  تسد  هب  نوچ  **** قفا هاگدربن  رانک  زا 

ماب �هشوگ  کلف ز  راوشوگ  **** بش �هرط  داوس  ردنا  مدید 

ماظن لآ  رخف  نیعلاهرق و  **** تسروتسد گنخ  لعن  نآ  متفگ 

ماگ رب  ام  هب  وا  گنخ  دهن  هک  **** یتسه یکشاک  تفگ  نامسآ 

مامت درد  غیرد و  اب  نامسآ  **** ناهرب وگب  سپ  تسیچ  نآ  متفگ 

مایص هام  لاله  خوآ  متفگ  **** يوگ هللا  کبر  یبر و  تفگ 

مادم برش  ریزو  طاسب  رب  **** درک ناوتن  مادم  يرآ  تفگ 

ماعط ءامتحا  دنچ  یکزور  **** بارش سابتحا  دنچ  یکبش 

ماعنالاو تسا  هحتاف  تبون  **** باوخ روخ و  زا  یک  ات  ماعنا  وچمه 

ماگنه نآ  رد  یگریط  نآ  ياج  **** دوب قحلاو  وزا  متشگ  هریط 

مافانیم رهپس  يارس  زا  **** دشون یم  باجح  رد  نوچ  هام 

مایخ هدرک  جرد  همیخ  ناردناو  **** نورب هنامز  زا  مدید  يا  همیخ 

مادنا بآ  سابل و  شتآ  همه  **** ورد تاردخم  زا  یعمجم 
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ماجرف یب  ریسم  ار  نانکاس  **** زاغآ یب  رادم  ار  ناش  هنکس 

مارآ یب  قایتشا  زا  هتشگ  **** هرهز �هرهچ  رجه  رد  ریت 

ماج رگید  هب  طبرب و  یفک  هب  **** يد نمهب و  مشچ  شیپ  رد  هرهز 

ماش �هیاس  ریز  دیشروخ  تخت  **** بلق لقیص  شیپ  خیرم  غیت 

ماد هتسجب ز  يرتشم  یهام  **** هاچ هب  هداتفوا  رد  ناویک  ولد 

مایق هدرک  راو  مصخ  ار  عنم  **** سوق كوان  ءازا  رد  ناماوت 

مارهب رجنخ  حوبذم  هرب  **** مدنگ �هشوخ  نوتفم  يدح 

ماک دبایب  ات  هداشگب  ماک  **** روث �هنیک  نیمک  ردنا  دسا 

مارک نبغ  مائل و  دارم  زج  **** هن يزیچ  خرچ  يوزارت  رد 

مارخ دوب و  هدیشکرد  یپ  ریز  **** ناطرس ار  هرجم  رابیوج 

مایپ هجو  هب  مقر  نابز  رب  **** باهش کلک  ریسم  ینامز  ره 

مالعا راگزور  زار  زا  يداد  **** ار نوکسم  داوس  نانکاس 

ریسم نوچمه  تسار 
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ماظن رارق و  ار  کلم  دهد  هک  **** ریزو کلک 

مارکالاو لالجلاوذ  وزا  رب  **** تسه هک  نیتلالجلاوذ  نآ  بحاص 

مانا رایتخا  مالسا و  ردص  **** نید رصان  مانا  راختفا 

مادم تسمزالم  ار  شتیار  **** رفظ هکنآ  رفظم  نبرهاص 

ماحرا رد  هفطن  ریوصت  شقن  **** ددنب شتمدخ  رهب  زا  هکنآ 

ماهوا رد  رثن  مظن و  رهوگ  **** دیاز شتحدم  رهب  زا  هکنآ 

مان هن  تشاذگ  ناشن  ناصقن  هن ز  **** شانغتسا زور  هک  یمامت  نآ 

مایا وا  ياقب  لیفط  هب  **** دش یقاب  هک  یتدم  لصتم 

ماعنا �هناهب  شوفع  هکناو  **** تمحز �هیالط  شمشخ  هکنآ 

ماو شیار  رون  ار ز  اه  هیاس  **** درازگب نامسآ  دیشروخ  هکنآ 

مامغ هب  شرطاخ  قرب  دهجرد  **** رگا دراب  هلعش  دیشروخ  هلاژ 

ماکحا رب  دیشک  لطاب  طخ  **** شناور مکح  ءازا  رد  نامسآ 

مادک اجک و  زا  يراب  نامسآ  **** مکح ار  نامسآ  هگنآ  وا  رود 

ماخ هثداح  نان  وت  هوکش  زو  **** متس بآ  هریت  وت  ساپ  يا ز 

ماین سبح  تسرجنخ و  هثداح  **** تسدش هدیشک  ات  وت  ساب  غیت 

ماع وت  دوج  يادخ  ياطع  نوچ  **** صاخ وت  ياج  يادخ  يالج  نوچ 

ماشآ نوخ  كاخ  وچ  تماقتنا  **** رورپ ناج  بآ  وچ  تعانطصا 

ماوع صاوخ و  تتمدخ  قشاع  **** فیرش عیضو و  تتمعن  رکاش 

ماد دد و  �هناش  وت  غاد  حول  **** زور بش و  نودرگ  وت  قوط  ریز 

ماربا ارت  تحاس  �هدس  **** دادن هیاس  رون و  سوب  نیمز  یب 
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مار دشابن  تک  خرچ  دنکچ  **** كاخ دسوبن  تک  رهد  دوب  هک 

ماسم نامرجم ز  زار  قرع  اب  **** دشکب تیصاخ  هب  تلدع  بذج 

ماود لیلد  یلب  دشاب  لدع  **** لیلد تست  لدع  وت  ماود  رب 

مانغا دوخ  ناگتشک  تید  **** دناتسب گرگ  تذافناب ز 

ماک يدیماان  خلت  دنکن  **** ار تفطل  لالز  ناگنشت 

مایق زور  تسا  نکممان  رشح  **** ارت رهق  مومس  ناگتشک 

مارح تیب  میرح  رد  دوب  رو  **** خرچ دراد  لالح  تمصخ  نوخ 

مالس هب  ارت  شلاب  �هشوگ  **** شرع �هشوگ  هالک  دیآ  عضاخ 

ماهلا دننک  یمه  تداعس  هب  **** ار مجنا  سوفن  تلقع  ضیف 

ماهوا دنتخیرب  اهرپ  هچ  هک  **** ياو وت  حیدم  �هیاپ  ایلاع 

مالک نیتسآ  مقطن ز  تسد  **** دسر شناتسآ  هب  ات  میک  نم 

يرونا
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ماقم لکل  نکم  يریلد  سب  **** یصحاال ثیدح  مه 

مال شلوبق  یپ  زا  یشک  هچ  **** چیه درادن  فلا  نوچ  تنخس 

مائل مایتلا  تسه  تفک  اب  **** باحس ماحدزا  هک  يداوج  يا 

ماسجا دنیقاب  ضارعا  هب  ات  **** ضارعا دنمئاق  ماسجا  هب  ات 

مایق دابم  ار  ضارعا  وت  یب  **** اقب دابم  ار  ماسجا  وت  یب 

ماک هتفرگ ز  مدع  داب و  هزات  **** دوجو راهب  رد  وت  زع  لگ 

ماگل تخس  هنامز  تدوسح  اب  **** راهم تسس  رهپس  تدارم  اب 

مادخ زا  تدایس  ار  تترضخ  **** باجح زا  تسایس  ار  تهگرد 

ماقم میاق  ار  قرش  هاش  قاقحتسا  هب  يا  هرامش 135 : هدیصق 

ماع صاخ و  ياوشیپ  ناهاش  رهدلا  میدق  زو  **** ماقم میاق  ار  قرش  هاش  قاقحتسا  هب  يا 

مامتها رد  نامسآ  ار  وا  دیشروخ و  وت  يار  **** هبکوک رد  يرتشم  ار  وا  ناویک و  وت  ردق 

ماین سبح  رد  وت  کلک  �هدهع  زا  اهغیت  **** باوخ نادنز  رد  وت  رادیب  تخب  زا  اه  هنتف 

ماخ تسا و  هتخپ  نخس  زا  رطاوخ  خاش  رب  هچره  **** خامص زا  دناونشب  ار  مصا  رذج  وت  کلک 

ماما ار  وا  تست  کلک  ملاع  بیترت  رد  هکناز  **** تسیچ یناد ز  وت  کلک  ریرص  رب  نودرگ  شوگ 

مارک زا  متاح  مان  هافک و  زا  بحاص  مان  **** دنا هدرب  نوریب  وت  کلک  فک و  اب  هب  یتسار 

ماصتعا درک  ودب  داتفا و  شهیبنت  مرجال  **** دوبن تهاج  نماد  زج  نیتم  لبح  ار  کلم 

مایتلا تیهن  رما و  نایم  نامرف  یکی  رد  **** دادن زگره  دبتسم  خرچ  هک  یلاعف  هچ  ات 

مارتحا دیازف  یک  ترازو  زا  ار  ییوت  نوچ  **** رون دیشروخ و  نوچ  تسروصقم  وت  رب  وت  تبتر 

مامت دش  فحصم  بیهذت  زا  مه  دیوگ  یم  هکنآ  **** لوزن ودب  زا  مه  دمآ  مامت  نآرق  نامساز 

ماوع مه  صاوخ و  مه  تعاط  غاد  رد  ارت  يو  **** يوق مه  فیعض و  مه  تعیب  کلس  رد  ارت  يا 
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ماظع ردنا  زغم  وچ  ناهنپ  وت  مشخ  رد  وت  وفع  **** جاجز ردنا  بآ  وچ  ادیپ  وت  رهق  زا  وت  فطل 

هب میاق  يرهوج  رگ  تدنسم 
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ماگ داهنن  سپ  زاب  زگره  میلست  نیزا  لقع  **** تساور دمآ  تاذ 

ماوق دنسم  نیدب  میاد  ار  ودره  نیا  تسه  هکناز  **** وا بنج  ردنا  يراب  دش  ضرع  نوچ  تلم  کلم و 

مادک وا  یمادک  وت  میوگب  يردب  نآ  هن  وت  **** کیلو دمآ  مامت  هام  تغل  لصا  رد  ردب 

ماما زا  مه  فلخ  زا  ریحت  رد  ناصقن  ود  زا  **** نامسآ ردب  زاب  یتابث  اب  مامت  وت 

مایخ ناقلخ  نیا  رد  ام  اب  دهد  یک  نت  وا  تفگ  **** متساوخ یم  ناشن  هم  زا  ارت  ردق  �هیاپ 

ماتس نیورپ  زا  دنتسدرک و  لعن  شهام  ناز ز  **** تست ردق  نیرز  ریز  رد  نامسآ  گنخ  زبس 

ماطف ناکما  تسین  وک  ار  زآ  يراب  تفگ  **** عیضر یهاوخ  ارک  متفگ  ارت  دوج  �هیاد 

ماک هب  ار  تنابز  هن  ای  یشک  یمرد  ناه  تفگ  **** وا تسد  طیحم  رد  ییوگ  هچ  متفگ  ار  ربا 

مائل يانبا  یتفم ز  مرک  ضحم  زا  يوتف  **** لد هداس  يا  يا  هدید  زگره  تفگ  نوچ  شمتفگ 

مامغ رب  ددنخن  شتسد  تبسن  رد  نوچ  قرب  **** ههقهق الا  تسین  رگید  ینعم  ار  دعر 

ماقتنا نیکسم  ود  ره  نیز  دشک  یم  وک  نینچ  نیا  **** وا تسد  ياج  هب  ناک  رحب و  دنتسدرک  هچ  ات 

مالک رد  دجنگن  یم  تفصو  هیاپ  ولع  زک  **** تادن رد  مناوخ  هچ  ادنوادخ  اردص  ابحاص 

ماب هار  زا  ندش  رخآ  نامسآ  رب  ناوت  نوچ  **** ياو وت  رد  ندیسر  ترکف  هر  زا  مراین  یم 

مامح ار  نیهاش  تسهاوخ و  اوه  وهیت  ار  زاب  **** وت فاصنا  زا  هک  یطوط  نارق  بحاص  ورسخ 

ماظن ار  هشکلم  نوچ  تکلک  تسه  ار  وا  غیت  **** رضخ ار  ردنکس  نوچ  تیار  تسه  ار  وا  کلم 

ماگل دیاخ  رگا  هللااب  يرب  نامرف  رد  خرچ  **** نیرق یکلک  نینچ  دش  نانوچ  غیت  اب  اجکره 

ماقم دزاس  رگا  اقح  هگباوخ  رد  وج  هنتف  **** نیعم دش  ار  نینچ  کلک  نانچ  یغیت  اجکره 

راک نداشگ  روشک  نم  راک  **** نیبب دیوگ  یتعاس  ره  ارت  کلک  وا  غیت 
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ماظن نداد  وت 

مامز وت  رایتخا  تسد  هب  نونکا  دنا  هداد  **** دندش نوریب  نامسآ  رایتخا  زک  مشح  نآ 

مالغ رسکی  تتعاط  عمس و  هب  نونکا  دنا  هتشگ  **** دنا هدرک  یمالغ  ناشناهاش  يانباک  ناسک  ناو 

ماسم زا  راو  قرع  تشیپ  نونک  شزار  دور  یم  **** قرع وا  میب  ناک ز  ماسم  رد  دش  رز  هکنآ 

مایپ نامولظم  يوس  تلدع  نونکا ز  درب  یم  **** لدع ناش  رد  یتیآ  مایپ  يدینشن  هکناو 

مادم تهاج  ناماوت  دیاز  هک  منیب  یمه  نم  **** هاشداپ نیا  تمدخ  رد  يوب  وت  رگ  سب  هن  ات 

ماف لعل  شرکذ  ریثات  زا  هتشگ  خر  ار  هبطخ  **** كان هدنخ  شمان  يداش  زا  هتشگ  بل  ار  هکس 

ماد هناد  زا  دوب  رهظتسم  وچ  دیان  مک  دیص  **** کنآزا تفگشن  دنک  نوزفا  رگ  وت  يار  ار  کلم 

مادم زا  یبارخ  تخر  دهن  نوریب  وت  نوع  **** کنانچ وت  لدع  دش ز  دهاوخ  رومعم  یملاع 

ماش وچمه  یحبص  هب  الا  دشن  لماح  بش  چیه  **** وت نومیم  تمدخ  یب  ار  هدنب  نم  ابحاص 

ماو مکح  دراد  هدنب  نم  تمذ  ردنا  هصاخ  **** نآ رکش  يادا  دمآ  ماع  وت  ماعنا  هچرگ 

ماود رب  هگناو  ماعنا  نینچ  نیا  دشاب  درخ  **** تسا هقباس  یب  میاد و  يزور  وچمه  نم  رب  هکناز 

مایق نآ  رکش  هب  مشاب  ات  درک  مراین  مه  **** تغل دص  لبلب  وچ  مدرگ  نابز  هد  نسوس  هچرگ 

ماک هب  نارای  رگد  نوچ  یعیبط  مشاب  یتدم  **** تتمدخ نویامه  رد  درگ  همه  نیا  اب  کلف  زا 

مارح اداب  ناهج  داب  منت  رب  تحیدم  رد  **** لالح رحس  منک  ادیپ  نخس  بآ  زا  هنرگ 

مال هرهچ  رب  يدمرس  دروجال  زا  شهگناو  **** فلا وت  لامک  ار  شنیرفآ  فورح  يا 

مالسلاو متفگ  عارصم  نیردنا  تسحدم  هچره  **** تانث دیآ  نابز  یط  رد  هک  رترب  نآ  زا  يا 

ماسقنا زا  ار  مسج  زگره  هراچ  دشابن  ات  **** لاصتا زا  ار  دعب  زگره  هراچ  دشابن  ات 

مار مارجا  زا  میاد  يداب  لابقا  لصتم  **** نود نودرگ  زا  زگره  يدابم  رطاخ  مسقنم 

داب تتشهب  زا 
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ماج داب  تلاله  زو  سلجم  داب  ترهپس  زا  **** یم داب  تقیحر  زو  یقاس 

ماک ار ز  یهابت  وت  ياقب  ناتسلگ  رد  **** جورخ ار  فقوت  وت  ذافن  میلاقا  زا 

مان هدنیاپ  یلع  دوعسم و  تیتسه  زا  ینعی  **** تاذ هدنیاپ  ولع  دعس  نادواج  تدوجو  زا 

مایص دیع  ندمآ  ندش و  ون  ابحرم  هرامش 136 : هدیصق 

مایا روهش و  دقع  �هطساو  اذبح  **** مایص دیع  ندمآ  ندش و  ون  ابحرم 

مارک رخف  مرک  ردص  نآ  نم  دنوادخ  رب  **** اداب كرابم  نومیم و  خرف و  مرخ و 

مامغ هب  دیامنب  اضیب  دی  شتسد  فک  **** دوج هب  هکنآ  ینارمع  نسحلاوب  نید  دجم 

مارهب يور  گنر ز  دربب  شمهس  هکناو  **** سیجرب راک  بآ ز  دربب  شرف  هکنآ 

ماگل دنیاخب  شیتیگ  مهدا  بهشا و  **** باکر دنسوبب  شنودرگ  طباه  دعاص و 

ماوع شراب ز  هگرددوب  رشح  فقوم  **** صاوخ شسنا ز  سلجم  دوب  دلخ  �هضور 

ماع دراد  یمرک  صاخ و  دراد  یفرش  **** ریپ دراد  يدرخ  لفط و  دراد  یتلود 

ماتیا رب  دنک  حرط  یمه  زجع  زا  لماع  **** هوکز هک  وا  مرک  زا  ناهج  تسییانغ  رد 

مایق زور  دهدن  شروشن  روص  �هخفن  **** كاله درک  شطخس  غیت  هب  خرچ  ارک  ره 

ماسح بآ  زا  زج  خرچ  دنکن  رت  شرگج  **** اضق دراد  یشطع  شنیک  فت  زا  ارک  ره 

مالغ هرایس  رتخا  تفه  �هجاوخ  ارت  يو  **** عیطم راود  دبنگ  هن  شدرگ  ارت  يا 

مارآ زا  نوزف  وت  راقو  ملح و  �هیام  **** شبنج زا  نورب  وت  لامک  ردق و  �هیاپ 

ماو هبترم  کلف  وت  عیفر  ردق  زا  دهاوخ  **** بسک هدئاف  کلم  وت  تبیصم  يار  زا  دنک 

ماکحا رب  اطخ  طخ  تملق  تاوطخ  **** کلف قاروا  رب  تسا  هدیشک  هک  سک  نآ  ییوت 

مالک تحت  رد  هدمآ  مالک  هم ز  ینعم  **** کنانچ تسار  کلف  ریز  یکلف  رود  هم ز 

ماقم تسین  نورب  عادبا  �هدرپ  زا  یلب  **** مولعم یماقم  وت  لامک  رترب ز  تسین 
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ماسجا يامن  تست  مرک  راعتسم  **** حاورا ياقب  تست  رظن  دافتسم 

بش رب  اضق  تسداشگ  وت  مکح  وت  تسد 
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مادو دد  رب  ردق  تسداهن  وت  عوط  غاد  **** زور و 

مارجا دندیشک  وت  ياضر  کلس  رد  مزح  **** كالفا دنداهن  وت  دارم  قاط  رب  مکح 

ماج درادرب  وچ  هرهز  دروخ  وت  مزب  دای  **** کلک درادرب  وچ  ریت  دنک  وت  مسر  حرش 

ماحرا ردنا  همه  یسنا  تروص  ار  هفطن  **** يوق هدنشخب  وت  مادخ  ترثک  یپ  زا 

ماهوا رد  یمه  تاوصا  توسک  ار  فوج  **** سوفن دنشوپ  وت  ياهرثا  حرش  یپ  زو 

مانکدرگ درچ  وت  ضیف  تمعن  زا  شحو  **** اوه درگ  درپ  وت  نما  �هیاس  رد  غرم 

ماد هب  دنیآرد  شیتیگ  عقاو  ریاط و  **** دهن ماد  هب  لثم  هب  یتیگ  وت  دوج  زا  رگا 

مامح کبک و  �هیشاغ  دشک  شود  رد  زاب  **** دنرب وت  ساپ  یهنم  �هیشاغ  اجک  ره 

مانغا دنهاوخب  گرگ  زا  تید  ار  ناگتشک  **** دیسر وت  لدع  يدهم  �هیشاح  اجک  ره 

ماودو لدع  دبا  هب  ات  مه  دندرگنرب ز  **** کناز وت  لدع  يوق  تسلیلد  وت  ماود  رب 

مار دراد  یم  وت  لابقا  ضیار  ار  خرچ  **** روز دشخب  یم  وت  فاصنا  يوزاب  ار  نما 

ماین سبح  رد  هدنام  دبا  خیرم  غیت  **** خرچ مجنپ  رب  وت  ساپ  اب  منیب  یمه  نوچ 

ماعنا نیهر  قافآ  كدنا و  تمعن  **** تسیچ تیصاخ  ناو  يراد  یتیصاخ  اخس  رد 

مارکا زومآرد  وت  زو  ایب  زاب  نآ  زا  سپ  **** هد یتسه  تمرک  ردقب  هک  وگ  ار  خرچ 

مالم دیدهت و  روخ  ردنا  متسین  یتسار  **** نآ رد  دنوادخ و  وت  زا  ارم  تسلاؤس  کی 

ماطح تسیچ  ورد  تسدنچ و  هک  تسدیدن  ناو  **** سب دمآ و  ناهج  کلم  کلف  مکح  رد  هک  هن 

مادک وک و  شرگد  ناهج  تادرف  رهب  **** یهدب ار  بش  وچ  داد  وت  هب  زورما  مریگ 

مامت تاهابم  وت  دوجو  هب  ار  ناهج  يو  **** گرزب يالوت  وت  ياقب  هب  ار  کلف  يا 

ماظن بیترت و  قنور و  اب  همه  دشاهراک  **** وت تلود  تیبرت  زا  هم  ود  ردار  هدنب 

زا ناهج  ناکرا  سلجم  رد  تشگ 
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مادخ زا  دش  وت  هاگرد  تمدخ  رد  هک  ات  **** نایعا

ماربا دیامن  هک  سب  زا  دش  هیاس  نارگ  نوچ  **** فیرشت دناتس  هک  سب  زا  دش  هیام  نارگ  نوچ 

ماسم نونکا ز  شدیازیم  وت  دوج  زا  قرع  **** کنانچ تفرگب  وت  ناسحا  شنطاب  رهاظ و 

مان دشاب و  ناشن  قافآ  همه  رد  وا  زا  ات  **** دربن زگره  وت  مان  زجب  هک  دراد  مزع 

مارح داب  ناهج  شیع  ورب  وت  حیدم  رد  **** لالح رحس  نخس  هب  دیامنن  ار  ناهج  رگ 

مالس هب  درادن  يور  ناک  یحادم  هب  هن  **** نیا زا  سپ  دنیبن  يور  شسک  نابرد  زین 

ماخ همه  رخآ  هب  شاهعمط  دنام  مرجال  **** تخپ ادوس  نآ  یپ  زو  نیا  رد  رب  یتدم 

ماب بل  هایگ  يوک و  رس  ياولح  گنر  **** همه دنتسه  هک  زورما  وت  بنج  رد  دید 

مائل توق  زا  دهد  توق  هچ  تسار  لثم  **** عامس زوس  زا  دهد  تذل  هچ  قدص  نخس 

مادم تسمکح  فک  رد  نارود  نانع  ات  **** میقم تسرود  فک  رد  ناثدح  مامز  ات 

ماگل مرن  دبا  هب  ات  نانع  زیت  کلف  **** ناور تنامرف  شک  تبینج  تسد  رب  داب 

ماک هب  وت  رب  اضق  داناسرم  ار  ینمشد  **** ناهج ود  ردناو  يداب  ناهج  ود  ماکتسود 

مامز وت  ياضر  يوس  رگم  داباتم  ناو  **** نانع وت  دارم  يوس  رگم  داچیپم  نآ 

ماجرف یب  دبا  رمع  نوچ  وت  رمع  تدم  **** نایاپ یب  کلف  رود  نوچ  وت  مصخ  تنحم 

مادم هب  تمادم  لیم  همه  ماردپ و  شیع  **** دارم هب  تمیقم  راک  همه  رادیب و  تخب 

مرکیپ لصا  دوجو  هب  مدع  زا  دمآ  ات  هرامش 137 : هدیصق 

مرگمتس خرچ  هرهب ز  دوبن  مغ  زج  **** مرکیپ لصا  دوجو  هب  مدع  زا  دمآ  ات 

مرب یلگ  يداش  نشلگ  مغ ز  راخ  یب  **** سفن کی  هکنآ  يوزرآ  رد  ملد  دش  نوخ 

مروآرب یک  یسفن  لد  ماک  هب  ییوگ  **** سفن �هنامیپ  هب  رمع  تشگ  هدومیپ 

مرسمه رمع  زا  دشن  مغ  سورع  ون  زج  **** کلف هن  ماکحا  رد  رکف  هب  رظن  مدرک 
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رب یب  **** راگزور غاب  نمچ  رد  هک  نیقی  متسه 
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مرورپ هک  يدیما  لاهن  دوب 

مروخ یمن  هنامز  تسد  لد ز  نوخ  زج  **** رمع ماج  هب  یتیگ  تنحم  هاگمزب  رد 

مرغاس هدید  هر  دوش ز  لد  نوخ  رپ  **** سفن کی  هشیدنا  زا  مرآرب  ات  هک  اریز 

مرونم عبط  رتخا  وچ  دوش  نشور  **** رامگ بش  دیهان  �هدید  وچ  بش  لحک  زا 

مرتسب نیلاب و  ددرگ  لعل  ناک  ات  **** دروآرب رس  لد  �همشچ  مغ ز  دیشروخ 

مرگناوت هدناز  طاشن و  زا  مشیورد  **** رمع ناهج  رد  نآ  زا  دمآ  فلاخم  ملاح 

مرغال تخس  تفص  هب  ملق  نوچ  هک  اریز  **** دیشک نم  هب  هدنا  لودج  هنامز  تسد 

مرهوج دنب  زا  دش  هداشگ  ضرع  ییوگ  **** فلتخم لاکشا  زا  مدوجو  دش  زیچان 

مرگخا بامیس و  وچ  رارق  یب  هتسویپ  **** دنرگخا بامیس و  وچ  هک  بش  نانشور  زا 

مردششم رد  الب  جنر و  درن  هتخت  رب  **** بجعلاوب رابکبس  رهپس  يزاب  زو 

مرذآ دنیشنب  هک  تساور  وا  قشع  رد  **** راگزور دیشروخ  �همشچ  وچ  دش  بآ  یب 

مرد رب  هقلح  نوچ  ثداوح  �هناخ  زک  **** داشگ نآ  زا  هدنا  ثداوح و  رد  نم  رب 

مروای تسین  کلف  هک  دش  لابو  مملع  **** تبقاع هب  نکیلو  مولع  یسب  مدناوخ 

مرفعزم يور  مراب و  قیقع  مشچ  **** دننم لد  هاوگ  وچ  نخس  منک  هتوک 

مرپسب دوز  سفن  ياپ  هب  لد  جنر  زا  **** لقع مشچ  هب  دمآ  شوخ  هچ  رگا  رمع  يارحص 

مرخسم ددرگن  تسا و  نسوت  رهد  نیو  **** مقفاوم دشابن  تسشکرس و  خرچ  نیک 

مرکش ماک  رد  وت  دوجو  اب  رهز  دش  **** رکش ناج  دنبلد  رورپ  هلفس  خرچ  يا 

مرب نامگ  تجازم  لصا  تسدش  دساف  **** مرطاخ رارسا  رب  وت  يوش  یمن  فقاو 

مرفذا کشم  نوچ  وت  ماشم  رد  قلح و  رد  **** رادم بجع  تداهن  غامد  دش  کشخ  رگ 

مرغرغ هب  ناج  دسر  هکنآ  زا  شیپ  بایرد  **** تفرگ نوخ  درد  زا  ملد  ناهج  افو  یب  يا 
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مربنچ لکش  رب  هدش  اتود  مغ  راب  زا  **** نونکات وت  ياوه  بات  هب  مدش  اتکی 

هک رت  هتسهآ  **** نکم افج  نیدنچ  هتفیش  راگزور  يا 
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مروحم هن  ار  افج  خرچ 

مروخرد تسین  افج  هک  رپس  افو  هار  **** داب هتسکش  میاپ  هک  وت  رب  مدمآ  نوچ 

مربنع وچ  نازوسم  بیهن  شتآ  رب  **** رادم مرفولین  وچ  هتفخ  هنتف  بآ  رد 

مرمضم داب  نوچ  معبط و  هریخ  كاخ  نوچ  **** نکم منت  فعض  تفخ  جنر و  لقث  زو 

مرتخا مشچ  نیا  وت  دوش ز  ارچ  يرات  **** نم دوجو  زا  ناهج  مشچ  تسا  نشور  نوچ 

مرت نوزف  رکفت  هب  نامز  ره  ملع  رد  **** تسشوخان عبط  زا  مدمآ  مک  رگا  شیع  رد 

مرهبع وچ  هداشگ  هدید  رکف  غاب  رد  **** تفرعم ياهلگ  ندید  يارب  زک  ناز 

مروشک تفه  کلم  رگ  لیلذ  متسه  **** نم مان  هب  ررقم  تسین  وچ  درخ  کلم 

مرز نم  هک  ینعی  رس  رد  تفرگ  يداب  **** دش درز  كاخ  خر  باتفآ  مرش  زا 

مرمشن كاخ  زج  مدنبن و  نآ  رد  تمه  **** دنوش رز  ناک  رگا  روشک  تفه  داتوا 

مربارب تمه  هب  خرچ  نانشور  اب  **** کنآ يارب  زا  شیوخ  تمه  مالغ  متشگ 

مرعرع وچ  رب  یب  مرانچ و  نوچ  راب  یب  **** راگزور غاب  نمچ  رب  دومن  را  خرچ 

مرتسگب تعانق  طاسب  یتعاس  ره  **** ناهج يدازآ  یپ  زا  لد  �هفص  رد 

مرویز شخبدرخ  نارتخا  ددنب ز  **** دروجال خرچ  نیا  نوچ  هک  دنک  وزرآ  حور 

مرکیپ تسبآ  شتآ و  كاخ و  داب و  زک  **** موش نوچ  خرچ  فرش  رب  هرهز  وچ  نکیل 

مرس رب  تسد  دهنن  یگدنب  هب  نودرگ  **** نورب دوخ  ياپ  مهنن  ناهج  دح  زا  ات 

مرزآ لاثمت  �هتسب  لایخ  نوچ  نم  **** شیوخ لامج  زا  باقن  هداشگ  همه  ناروح 

مربنم كالفا  هداهن ز  دوخ  قرف  رب  **** ناهج نم  ياسکلف  ظفل  يوزرآ  رد 

مرواب تشگ  یمن  کیلو  نخس  نیا  تفگ  **** راب دنچ  رادرک  هنیآ  رهپس  نم  اب 

مرگنب وچ  دشاب  هچ  لایخ  ملاع  رد  **** نامسآ نابیرگ  حبص  وچ  نونک  مریگ 
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مرب رد  دیدهت  �هتخت  بیغ  داتسا  **** داهن درخ ، يارو  بدا ز  بتکم  رد 

کلف هن  تسرهف  **** لد ضایب  رب  منک  تبث  هک  متساوخ  نوچ 
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مرطسم درک  درخ  ز 

مروشک ناج ز  نوچ  متشهب و  زا  یبوط  نوچ  **** افص رد  قالخا  مراکم  زا  هک  دناد 

مرودم خرچ  شدرگ  راک  تسد  اب  **** عبط راهچ  ساوح و  جنپ  هاگراک  رب 

مرهوگ هزیکاپ  زو  فیطل  رصنع  زک  **** يدب نم  دیان ز  دماین و  يدب  نم  زا 

مربکا دعس  درخ  رون  هب  يرتشم  نوچ  **** ملع نانشور  زا  تمرکم  نامسآ  رب 

مربلد وچ  ار  کلف  لقع  هب  مرگنب  نوچ  **** کلف دش  مشچ  نت  همه  مندید  رهب  زا 

مرسفا وچ  تحاصف  نامز ز  كرات  رب  **** متبعل وچ  تفاطل  ناهج ز  �هدید  رد 

مرهزا دیشروخ  وچ  لضف  نامسآ  رب  **** مبرغم ياقنع  وچ  لقع  نایشآ  رد 

مروصم هچرگا  منیشن  مه  تسا  لقع  **** مبکرم هچرگا  منانع  مه  تسحور 

مربهر تسلضف  هرواحم  لزنم  رد  **** مسنوم تسملع  هرکاذم  سلجم  رد 

مرتخد هن  رخآ  دراد  هچ  ما  هدرپ  رد  **** رسپ نم  وچ  دیاین  راگزور  قلخ  زا 

مرتسم ثداوح  وچ  ناهج  �هدرپ  رد  **** دننک ادج  مرهم  وچ  لضف  نارتخا  زا 

مرمحا توقای  وچ  لضف  ناک  مشچ  رد  **** لقع باتفآ  رظن  زا  هک  نیقی  دناد 

مرونخس دراطع  وچ  ناج  نامسآ  رب  **** تسدش نایز  ار  مدرخ  نآ  هک  یشناد  رد 

مرپهش وچ  ار  درخ  نایشآ  ياقنع  **** منبلگ وچ  ار  نخس  ناتسوب  ياهلگ 

مرت ؤلؤل  فدص  اب  عبط  رحب  زو  **** ملگ �هتسد  فطل  اب  لضف  غاب  زا 

مروخ �همشچ  نخس  نامسآ  رب  ییوگ  **** بجع يا  نشور  نم  تسا ز  هدش  نخس  هام 

مرهظم تشگ  نونک  دوب  هچنآ  رمضم  ات  **** ملع ناهج  رد  مدش  رکف  ياپ  هب  لواز 

مرکاچ تشگ  ناهج  يازفناج  مظن  نیز  **** ناج يارس  ناتسب  رد  دش  زاب  وچ  نم  رب 

مرتفد يور  رب  دمارخ  یم  تسمرس  **** نوچ کلک  هک  نیب  ارم  مظن  فیطل  �هداب 
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مربنعم فلز  هب  تفگ  دروخ و  دنگوس  **** دیدب مربلد  طخ  وچ  مربلد  قوشعم 

مرکیپ دیشروخ  ضراع  دشن ز  ادیپ  **** يابرلد طخ  نینچ  راگزور  طخ  زک 

مرسیم ددرگن  دارم  کی  بابسا  **** رمع داهن  رد  مرنه  تیافک و  نیا  اب 

مه
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مرذگب يزاجم و  يارس  نیا  مراذگب  **** تبقاع وچ  ناج  يا  مغ  رادم  درذگب 

منم نیا  دوخ  لداع  بحاص  هاگراب  يا  هرامش 138 : هدیصق 

منز یم  سوب  نیمز  فال  وت  تبرق  زک  **** منم نیا  دوخ  لداع  بحاص  هاگراب  يا 

منماد ياپ  درپس  یم  خرچ  بیج  رب  **** ما هداد  هسوب  ارت  طاسب  نماد  ات 

منکسم تسروط  یلجت  اب  هتسویپ  **** ما هداهن  تنحص  نکاسم  رب  ياپ  ات 

منشلگ دیاین ز  دای  وت  �هضور  اب  **** مرثوک هب  دشابن  يار  وت  �هکرب  اب 

منت رد  دوب  نوخ  وت  طاسب  يرود  زک  **** ملد اهزور  نیرد  وت  تداعس  زا  رود 

منکشب مرمع  همه  وت  تمدخ  دهع  رگ  **** دابم نم  دهع  رد  هک  هتسکشلد  ناج  اب 

منک یمه  یناج  یناد  هک  نانچ  اتفگ  **** يا هنوگچ  نویامه  طاسب  یب  تفگ  یم 

منویش کشا و  شهگراب  قارف  زا  ین  **** تسبحاص نومیم  تمدخ  رجه  نکیل ز 

منمشد هچ  شیوخ و  نمشد  شیگدنب  یب  **** داقتعا زک  ایند  �هجاوخ  ماکتسود  نآ 

مندعم ایرد و  وچ  هفیطل  رپ  عبط  اب  **** تنیرفآ لابقا  زا  شنیرفآ  ردص  يا 

منکلا يرادنپ  وت  هک  دهد  متنکل  نآ  **** هثحابم ره  رد  وت  لامک  همه  نیا  اب 

منورتس اجنیا  فلخ  �هجیتن  زا  نوچ  **** دوس هچ  منتسبآ  رطاخ  یگدنیاز 

منشور تسه  نیو  وت  لامک  �هزادنا  **** دنا هتفهن  هریت  بش  نشور و  زور  زا 

منکفب زجع  رپس  را  مشاب  روذعم  **** دسر یمن  هناشن  هب  مترکف  ریت  نوچ 

منیور وچمه  ناج  گر  رد  داب  کشخ  نوخ  **** تسیگر ارت  ياوه  هنرگا  نم  ناج  اب 

منزرا وچمه  لجا  غرم  دنیچنرب  ات  **** وت ياوه  رد  منکن  مک  قدص  زوج  کی 

منسوس ورس و  هن  مشاب  دنچ  دازآ  **** ار تیگدنب  مرمک  همه  رکش  ین  نوچ 

منمرخ هاک  ناشکهاک  هب  درب  نودرگ  **** موش رگا  یهاک  وت  لوبق  نمرخ  رد 
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منزور هب  دیآ  تینهت  هب  هم  دیشروخ و  **** دتف مرس  رب  وت  تیانع  �هیاس  رو 

منسوت مایا  نغور  بآ و  ناتسد  **** یتشاد ریش  یم و  وچ  انع  اب  شیپ  نیز 

منغور میب  زا  دنک  یم  غارچ  ردنا  **** یتمدخ هب  تهاج  تیامح  رد  زورماو 

را ز وهل  سلجم  ناتسوب  رد 
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منساروریس نمس  ورس و  نایم  رد  نوچ  **** یجراخ

منمیشن دنامب  وت  هگرد  كاخ  رگ  **** منک يرم  سپ  نیزا  تفاطل  رد  داب  اب 

منهآ گنز  تلزنم  هب  نونک  هچرگ  **** موش ناکرز  وت  تمدخ  يایمیک  زا 

مندرک تاهابم  قدص  هب  وا  تایبا  **** دهد یمه  يوتف  هک  هدیصق  نیا  مظن  رد 

منف ناز  ناس و  نیزک  شیوخ  ثیدح  ینعی  **** ما هدرک  جرد  رگ  هچ  هدیصق  نیا  مظن  رد 

مندرگ هب  یناعم  نوخ  رازه  دص  نیز  **** ما هتشذگ  ردنا  وت  حیدم  رس  زا  رگ 

منت یمه  رب  دوخ  هب  هلیپ  باعل  نوچمه  **** نخس مرجال  ینم  يانث  زا  رترب  وت 

منم نم  هن  رخآ  مناد  هچ  متسیک  نم  **** تفگن سک  چیه  ییوت  هک  نانچ  نآ  وت  فصو 

منکارپ یم  فرش  يارب  زک  تسیمخت  **** ار شیوخ  باقعا  تیفاع  نیمز  رد  نیو 

منمهب ناراب  بصنم  هب  نم  هک  دیوگ  **** وا هک  ناکم  نآ  دوبن  ار  دابدرگ  ات 

منکمم دیوگ  دشاب  هک  یبصنم  رد  **** دوجو رد  هکره  وت  بصنم  ناکم و  زا  داب 

منویامه �هفص  نیا  هک  نم  هرامش 139 : هدیصق 

منودرگ لفط  كاخ و  �هیاد  **** منویامه �هفص  نیا  هک  نم 

منوریب هنامز  زا  ولع  رد  **** مرادومن کلف  زا  داهن  رد 

منوماه هاشداپ  فرش  زو  **** مراسهک نابساپ  فرش  زا 

منوبغم لامک  توق  هب  هن  **** ممورحم لامج  یعس  هن ز 

منودمح دیدس  درم  ياپ  **** رکش همه  نابز  دص  هب  تمایق  رد 

منون مخ  هب  فلا  تماق  هب  هک  **** منم هنامز  زا  دراد  نآ  هکنآ 

منونجم تسا  یسب  یلیل  وچ  هک  **** لامج نسح و  بیز و  رف و  نینچ  اب 

منویامه �هدس  ریاز  **** دش يراوگرزب  رگ  دوش  هچ 
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منومیم لامج  يور  بآ  **** وا نماد  درگ  دوزفیب  ات 

منونلاوذ توح  نودرگ و  توح  **** ار شتاذ  مان و  هک  نیدلا  صلخم 

منوناق وچ  ار  قزر  تمسق  **** شناشفارهوگ تسد  اب  هکنآ 

منوحیج ریظن  وا  فک  اب  **** مبایرد لیدع  وا  لد  اب 

منونکم رد  دنچ  فدص  **** هنییآ ره  وا  لابقا  هکنآ ز 

منوزوم قطن  رحب  رگد  زو  **** مقالخا نسح  ناک  یکی  زا 

منوزفا ماقتنا  رد  وت  زک  **** شکم دصق  نامک  سک  نم  وچ  رد 

جنگ
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منوراق سبح  ياج  دشن  ات  **** مهدن مهد  سک  هب  نوراق 

منوگلگ يور  درز  دوشن  **** ناهرب رد  هک  منک  یم  ییوعد 

منومعش هن  نم  یگرگ و  هن  وت  **** میرادرب هنایم  زا  فالخ  دوخ 

منوطعم هک  ارم  دیوگ  هک  ات  **** يدودرم هک  ارت  دیوگ  هک  ات 

منود سکان  هن  وش  انشآ  **** تسا یبجعلاوب  هچ  نیا  تسود  نیا  نم  اب 

منونکا هک  يا  هدوب  نانچ  وت  **** ینونکا هک  ما  هدوب  نانچ  نم 

منوچ افو  رد  هک  ینیب  وت  مه  **** ینک راصتخا  هیام  نیا  رب  رگ 

منوخیبش رد  رب  فکتعم  **** انف زور  هب  هک  ناد  یم  هنرو 

منوکسم عبر  ناکس  ات ز  **** منکن اهر  تنکاس  نامز  کی 

منوخ دوش  فلت  نافوط  هب  ای  **** تنوخ منک  رده  تریغ  ای ز 

مودخم وت  وچ  رب  داب  نیرفآ  هرامش 140 : هدیصق 

موسر هتسجخ  تریسوکن  يا  **** مودخم وت  وچ  رب  داب  نیرفآ 

موجن ریس  يارو  ینعمب  يو  **** کلف رود  دورف  تروصب  يا 

مومع صوصخ و  رب  وت  دوج  جرخ  **** ماوع صاوخ و  زا  وت  حدم  لخد 

مومذم دوب  نآ  هک  تریس  چیه  **** وت تلبج  رد  هدیدان  قلخ 

موسرم ار  باتفآ  دنهد  هک  **** ناوید نآ  راک  داتسا  تسار 

موتخم تمتاخ  رهم  زا  دش  رز  **** ار ناکدز  تسد  تشپ  تتمه 

موم يدرک  هرانک  یک  نیبگنا  ز  **** تنیگن شقن  قشع  يدوبن ز  رگ 

موهفم دشن  تمرکم  ینعم  **** يداهنن دوجو  رد  مدق  ات 

مودق هچ  نیا  تسا و  تیصاخ  هچ  نیا  **** هللا الا  هلا  بجع ال  يا 
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موسقم يزور  مسر  ناهج  زا  **** دوج توق  هب  یتشادرب  كاپ 

مول ملاع  نود و  نودرگ  وشح  **** ریگ هدش  وت  دوج  دوسرف  تسد 

مولم دنا و  بتاعم  ایرد  رباک و  **** تسلاس لهچ  تلد  تسد و  شیپ 

موعط ياهفیطل  دناد  قوذ  **** اخس ياهقیقد  یسانش  وت 

موقر هب  یلب  دهد  یشیپ  رفص  **** تسا یشیپ  یتسین  هاگ  تششخب 

مودخ نامداخ  تناهج ز  يو  **** عیطم ناگدنب  ترهپس ز  يا 

موب �هلیح  نیب و  زاب  �هلمح  **** تسین یکاب  تسا  یسب  تدوسح  رگ 

موهوم دوب  اهفرح  نکم  کش  **** وت تردق  ءازا  رد  ار  مصخ 

مومس داب  رهق  تازاوم  رد  **** زایپ يوب  عفد  هک  نانوچ  کیل 

مدمآ
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مولعم دوش  یکی  ترازه  زک  **** دابم شیوخ و  ثیدح  اب 

مویق یمیاق  هکلب  ام  وچ  هن  **** تاذ هب  تسمیاق  هک  ییادخ  هب 

مولظم نت  تسا و  ملظم  مغ  ناج ز  **** وت تمدخ  قارف  رد  ارم  هک 

مورحم مدش  تتمدخ  زا  هک  ات  **** مدش راگزور  موحرم  زاب 

موحرم دنک  نینچ  شراگزور  **** وت تمدخ  دش ز  مورحم  هکره 

مولظ دوب و  لوهج  مه  مردپ  **** شیوخ نت  رب  لهج  مدرک ز  ملظ 

موظنم یکی  اهراک  همه  ناز  **** دنامنب نخس  زج  هک  اغیرد  يا 

موش هدش  نایفوص  مولعم  وچ  ناو  **** تسیناج ناهج  زا  ممولعم  هک  نیه 

مومغ هک  مغ  هچ  نیعماسلل  شاح  **** میوگ یم  هچ  ممغ  نیز  رخ  زاب 

موسوم مین  یگدنب  نیدب  زج  **** مین تناگدنب  جوف  رد  هچرگ 

مور زو  یمدوب  دنه  زا  يراب  **** مناسارخ زک  تسا  نیا  قرف 

مودس ياضق  کلف  ياضق  اب  **** تشپاتشپ هنیرق  رد  دوب  ات 

موصعم دب  نیرق  زا  تسلجم  **** ظوفحم دب  ياضق  زا  داب  تناج 

موکزم انف  هزات و  بش  زور و  **** اقب تخرد  رب  وت  زع  لگ 

مودعم ناگرهم  زبس و  هم  لاس و  **** دوجو راهب  رد  وت  رمع  خاش 

میلقا تفه  كولم  رایتخا  هرامش 141 : هدیصق 

میهاربا يادخ  نید  جات  **** میلقا تفه  كولم  رایتخا 

میقم تشگ  کلم  ردص  رد  زاب  **** ماقم درک  تخب  تخت  رب  زاب 

میجر وید  ار ز  کلم  کلف  **** زاب شکلک  باهش  یلاخ  درک 

میلست دنک  ودب  یناهج  ات  **** درک ملسم  کلف  شکلم  ردص 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 611 

http://www.ghaemiyeh.com


میسن دنرب  کلف  ماشم  هب  **** روبد ابص و  وا  لدع  زک  دوز 

میدع لثم  زیزع و  شهبش  هکناو  **** رینم يار  عیفر و  شردق  هکنآ 

میقس مارتحا  رد  شباوج  هن  **** تشرد ماقتنا  رد  شلاؤس  هن 

میقع ياوه  دوش  ناسین  ربا  **** ددرگ ناهج  یلاو  را  شدوج 

میب زا  باحس  �هلاژ  دوش  نوخ  **** دنز هنامز  رب  گناب  را  شمهس 

میش یهام  بآ  رد  دریم  هنشت  **** دزوب شتسایس  مومس  رگ 

میمر ماظع  وزا  دبای  حور  **** دهجب شتیانع  میسن  رو 

میکح هن  شمناوخ  فرص  تمکح  **** تفگ شزاب  میکح  شدناوخ  لقع 

میرک هن  شمیوگ  ضحم  مرک  **** تفگ شزاب  میرک  شتفگ  رهد 

وا کلک 
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میلعت دشن  سک  مولعم  هچنآ  **** ار یسنا  سفن  داد 

میهفت دشن  سک  موهفم  هچنآ  **** ار یلک  لقع  داد  وا  نهذ 

میلس هربع  هب  دوب  ایرد  هوک  **** شمزع �هیالط  زا  رذگرد 

میلح نورح و  دوب  شتآ  بآ و  **** کلم رد  شتسایس  راقو و  اب 

میدقت نامسآ  رب  تردق  هب  يو  **** دیزم باتفآ  رب  تیار  هب  يا 

میظعت تلالج و  رد  یکلف  **** شناد تیافک و  رد  يدرخ 

میسج فیثک و  وت  فطل  اب  حور  **** فیطل فیفخ و  وت  ملح  اب  هوک 

میمذ لاطخ  تردنا  عبط  هب  هن  **** کیکر ياطع  تردنا  دوجو  هب  هن 

میظع شرع  درخ  وت  لامک  اب  **** لجا غیت  دنک  وت  ياقب  رب 

میرح تشگ  هنتف  ار ز  ناهج  هک  **** نمیا نانچ  وت  لدع  مرح 

میئل هدناوخ  هدعو  هب  ار  کلف  هک  **** قداص نانچ  وت  لضف  �هدعو 

میدق ثیدح و  زا  هگآ  تترکف  **** مدق ثودح و  زا  رترب  تتمه 

میلک ياصع  بیان  تملق  **** حیسم ياعد  ثراو  تسفن 

میتی رد  رازه  دص  وردناو  **** تسا روجسم  رحب  وت  کلک  كون 

میلقا تفه  سحن  دعس و  وردناو  **** تسظوفحم حول  وت  نهذ  حول 

میسقت لباق  هطقن  دوشن  **** وت تنطف  نهذ و  تشگنا  هب  زج 

میلع يادخ  وت  رترب ز  تسیک  **** دناوت دورف  وت  مولعم  هچره 

میس زا  رانچ  �هجنپ  دنکشب  **** دهد هیام  وت  فک  رگ  ار  ربا 

میعن دهد ز  التما  تتمعن  **** لاس تقو  هب  ار  زآ  �هدعم 

میحج هب  دشک  نوگنرس  وت  فنع  **** لجا زور  هب  وت  هاوخدب  ناج 
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میلا باذع  وت  نیک  شتآ  **** روهط بارش  دش  وت  قفر  بآ 

مین ود  هب  دنز  ندب  نوچ  ار  حور  **** وزا هللاابذوغن  تنیک  غیت 

میج زا  دورف  اح  نیس و  زا  سپ  نیش  **** دننک شقن  عضو  يور  زا  هک  ات 

میم �هقلح  رتگنت ز  شلد  رب  **** ناهج داب و  میج  وچ  تمصخ  تشپ 

میدن داب  هنامز  ار  تتدم  **** نیرق داب  لامک  ار  تتلود 

میلگ ریز  هدنامب  تمصخ  لبط  **** زاب هدیسر و  کلف  رب  وت  سوک 

دنک ودب  الوت  هک  **** دوعسم نانچ  وت  تارایتخا 
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میوقت

میوقت یهاوگ  جیز و  يوعد  مکح  هب  هرامش 142 : هدیصق 

میماث �هنس  �هجح  يذ  مراهچ  بش  **** میوقت یهاوگ  جیز و  يوعد  مکح  هب 

میدق هام  ریت  بش ز  مهن  دوب  هک  یبش  **** رایا هام  مهدفه ز  بش  دوب  هک  یبش 

میوقت زا  دب  ذمرادنفس  لاد  یب و  هک  **** نمهب زا  دوب  هبنشکی  رگید  زامن 

میکح تسمجنم و  يار  هک  سایق  نآ  رب  **** يدصر تعاس  تشه  بش  تشذگرد ز  وچ 

میلقا تفه  باتفآ  مهن  رد  ریخب  **** نودرگ هن  باتفآ  دیسر  لصا  وزجب 

میدقت وا  لامک  رب  تفص  چیه  تفاین  **** يادخ لامک  زج  هک  ناریزو  ناگیادخ 

میقع تسدش  وا  لاثما  نداز  دبا ز  **** رهپس هکنآ  رهاط  حتفلاوبا  حتف  رهپس 

میحج تستنج و  وچ  نخلگ  نشلگ و  هنیمک  **** شفرش کلامم  زک  یکلم  یبحاص  هن 

میلا باذع  رذح  شرهق  تدش  دنک ز  **** روهط بارش  دسح  شفطل  يدرد  درب ز 

میظع شرع  شایربک  زا  دروخ  اه  هصغ  هک  **** یلاع نانچ  وا  هاج  کلف  تبترم  ز 

میطح نکر  شاهنکر  زا  دشک  اه  نعط  هک  **** نمیا نانچ  وا  لدع  مرح  تیصاخ  هب 

میلس بلق  مامت و  نسح  تبغر و  عوط و  هب  **** ناک نم  انئاک  هداد  اضر  شیگدنب  هب 

میظعت تیاهن  رد  فرش  هجو  یهز ز  **** تلود تیادب  رد  اقب  يور  یهز ز 

میدع دوب  يادخ  کیرش  وچ  وت  هیبش  **** يدشن یم  هدید  باوخ  رد  وت  لایخ  رگا 

میحر تسیرداق  مشخ  رب  وفع  هک  ییوت  **** بیصم تسیرهاق  مرج  رب  وت  مشخ  هک  ییوت 

میسج تسیتمحر  هک  ییوگ  هللا  كرابت  **** يرشب تروص  یط  رد  وت  تاذ  میرک 

میب زا  درکن  اضق  فلاخم  هن  وت  فالخ  **** رمع همه  رد  هکنآ  زا  هچ  زا  يا  هن  مقتنم  وت 

میقس ماشتحا  رد  دیآ  وت  باوج  کی  هن  **** تسرد ماقتنا  رد  دیآ  وت  لاؤس  کی  هن 
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میمر ماظع  وزا  دریذپ  قطن  تایح و  **** دیوگ نخس  رگا  كاخ  اب  وت  فطل  میسن 

میش یهام  ماسم  رب  دوش  غاد  هزیشپ  **** دنک باتع  رگا  بآ  اب  وت  رهق  مومس 

يوزاب وت  هرک  غیت  هب 
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مین ود  هب  نایم  دنز  ار  ناج  هللااب  ذوعن  **** مکح هب  راگزور 

میهفت ار  میقتسملا  کلف  يا  هقیقد  **** يدنک اضق  رگ  وت  يار  تماقتسا  ز 

میج وچ  هدنکفرد  شیپ  رس  وت  يار  مرش  ز  **** دبا هب  ات  شاوتسا  فلا  يدنامب 

میسن دهد ز  ربخ  شناهن  تمسبت ز  **** زونه هچنغ  هدیردان  ردق  اضق و  لگ 

میتی رد  گنن  لب ز  دنزن  یمه  سفن  **** فدص ناهد  تیصاخ  زن  وت  قطن  دهع  هب 

میلک ياصع  دشک  یم  تملق  تمارغ  **** حیسم ياعد  درب  یم  تسفن  تمالم 

میجر وید  مجر  تسباهش و  مرج  لاثم  **** مصخ ضرعت  ضرعم  رد  وت  کلک  ریسم 

میمص شوگ  هب  مصا  رذج  دریذپ  نخس  **** وا تحاصف  زا  هک  شریرص  تسلیاق  هچ 

میعن تشگ  هماعن  عبط  �هفاضا  رد  هک  **** يور وت  قلخ  بآ  هب  شتآ  تقلخ  تسشب 

میئل تشگ  راهب  ربا  ربارب  رد  هک  **** دهع وت  دوسح  مداب  نازخ  داب  تسبب 

میس رانچ ز  فک  رپ  دنک  صرح  رانک  **** درآ تسد  هب  رگ  وت  تسد  تباین  ابص 

مینست رثوک و  بآ  دربب  یم  فطل  ز  **** نم �هتفگ  بآ  هکنآ  اب  اراوگرزب 

میلعت دنک  وت  هاج  شرگم  دنز  قطن  **** ملع توق  هب  مترکف  رگ  وت  ياپکاخ  هب 

میسقت دنک  ار  موهوم  �هطقن  هچرگا  **** ارم مهو  هدنکف  ریحت  هب  وت  يانث 

میمذ تسیزواجت  ناک  منکن  نآ  رد  نابز  **** يادخ ظفل  تسیچ  دنوادخ  فطل  يارو 

میلست دنک  ارم  مه  کلم  هک  هن  كولم  **** نآ رد  هک  دوخ  لامک  رد  ونشب  يا  هفیطل 

میرک باتفآ  دیوگ  یسک  هک  دوب  نانچ  **** الثم تمیوگ  دنوادخ  مسرب  رگو 

میدق تسوا  فصو  هچرا  هوک  نتفگ  میلح  **** انث ماقم  رد  هصاخ  دوبن  بدا  ارم 

میلح هک  مدیوگ  زاب  دنکن  تنهادم  **** يرگ هریط  قیرط  زا  ادص  نابز  رب  هک 

میلع يادخ  زجب  ملاع  وت  فصو  هب  یسک  **** تسین هک  تسین  يادخ  نوچ  سک  دناد و  يادخ 
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میقم هنامز  رد  شاب  یمه  شیوخ  ماک  هب  **** ماقم هنامز  شدرگ  دنکن  ات  هشیمه 

رهپس ارت  زع  �هصرع  ضیرع 
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میدن هنامز  ارت  رمع  تدم  لیوط  **** ریظن

میهاربا دوب  دورمن  شتآ  زک  نانچ  **** نوصم تاثداح  ياغوغ  شتآ  نامب ز 

میلگ ریز  هدام  لبط  ارت  نافلاخم  **** ملع هدرب  خرچ  ماب  رب  وت  ناقفاوم 

میوقت ودب  دنک  الوت  ادتقا و  هک  **** نانچ تاهتنا  لیوحت و  دمآ  كرابم 

فرح ن

نکمم زا  رکشل  دروآرب  گنز  هاش  وچ  هرامش 143 : هدیصق 

نتخ هاشداپ  هدرپارس  داشگ  ورف  **** نکمم زا  رکشل  دروآرب  گنز  هاش  وچ 

نماد ار  همیخ  تشه  ورف  هایس  بش  **** اوه طیسب  زا  نماد  قفش  دیشکرب  وچ 

نم تماق  وچ  مخ  هب  رای و  خر  نوچ  رینم  **** کلف رانک  زا  دمآ  دیدپ  دیع  لاله 

نخس سابل  رد  كاردا  توق  يارو  **** قیقد تسیا  ینعم  هک  یتفگ  ادپ  ناهن و 

نمس گرب  راز  تشک  زا  هک  دومن  نانچ  **** لامج نسح و  هب  یمه  نودرگ  مجنا  لایخ 

ندع رد  وچ  یکی  ناشخدب  لعل  وچ  یکی  **** رز �هرهم  وچ  یکی  میس و  قدنف  وچ  یکی 

نطو هب  نطو  زا  هشیدنا  ترکف و  ماک  هب  **** مدرک رفس  یمه  بجعت  هب  رب  خرچ  هب 

نمد راید و  نآ  لها  زا  دبن  يرواجم  **** ورد هک  مدماین  دصقم  لزنم و  چیه  هب 

ندب عیدب  لکیه و  يوق  رمع و  زارد  **** مدید یسدنهم  متفه  لزنم  میقم 

نهآ �هماخ  انیم و  �هتخت  هداهن  **** داسف نوک و  باسح  يراب  شیوخ  شیپ  هب 

نسح قلخ  قلخ و  هب  رینم و  يار  يور و  هب  **** دوب نکمم  �هجاوخ  یکی  دورف  وزو 

نشور ناکریز  يار  نوچ  شکاپ  ریمض  **** وکین ناربلد  يور  نوچ  شیوخ  لاصخ 

ندرگ ار  هنامز  ددنبب  هنیک  هاگ  هک  **** یکرت شک  مامز  ناشیاز  ردنا  مجنپ  هب 

نژوا ریش  غیت  هب  فاکش و  يوم  ریت  هب  **** راذگ هرخص  هزین  هب  ياس و  نهآ  زرگ  هب 
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نقذ میس  نیضراع و  نمس  فلز و  هشفنب  **** مدید یکزینک  لزنم  ودب  وزا  دورف 

نزح دنامن  یمه  شنیزح  ياون  اب  هک  **** رانک هب  یطبرب  لعل و  نوچ  هدش  یمز  شخر 

مدرم وچمه  نف  همه  رد  دوب  هک  **** مدرک رذگ  رگد  یناوج  هب  سپس  نازو 
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نف کی 

نهد نابز و  یب  تفگ  یمه  رعش  ههیدب  **** ملق تاود و  یب  درک  یمه  شقن  هفیحص 

نمیرها ناور  رد  درخ  رون  وچ  ناور  **** نوگ هبش  بش  نآ  ردنا  باهش  ياهگندخ 

نمش ود  رد  هدجس  هب  یتسمنص  کی  شیپ  هک  **** یتفگرد يدجب  عقاو  سکرک  موجن 

نکش تشپ  تشپژوک  نیا  رب  زا  هرجم  **** یمه دومن  نانچ  مجنا  محازت  سب  ز 

نمز ردص  هاگراب  هر  يارس و  رد  **** گرزب نارتهم  ناریم و  راب ز  زور  هک 

ننس ضرف و  رارق  تناید  داد و  رادم  **** کلم تلود و  دامع  ربمیپ  نید  لالج 

نسح کلم  ماظن  زک  نانچ  کلم  ماظن  **** تسوا تیافک  زک  لضفلاوبا  لضف  ناهج 

نکفا لیپ  هشپ  تسراکش و  ریش  لاکش  **** وا تلود  نیمز  ردناک  يردق  رهپس 

نتف داب  هتشذگان  وا  تلود  خاش  هب  **** کلم تسد  هدیسران  وا  تمه  ياپ  هب 

نسو معط  هدیشچ  شمهس  خرچ ز  ریش  هن  **** رهپس جنر  هدیشک  شلدع  رهد ز  روث  هن 

نهاریپ نورد  رد  وا  نمشد  ریمض  **** وا ملاظم  رد  دید  ناوتب  وا  میب  ز 

نیور لد  رد  بانع و  خر  رب  هکنانچ  **** نوخ ددنبب  شلد  رد  وا  تبیه  فت  ز 

نرپ ردق  دورف  شعیفر  ردق  ياج  هب  **** درخ يور  هایس  شرینم  يار  بنج  هب 

نکلا لقع  نابز  فیز و  ایرد  نیفد  **** نخس اخس و  هگ  شعبط  شتسد و  شیپ  هب 

نسر هب  ار  لخب  تسب  ناوتن  رگد  نآ  رب  **** ماسح هب  ار  دوج  درک  ناوتن  ادج  نآ  زا 

نمهب رد  ربا  تسد  نآ  زا  تسا  یتیاور  **** ایرد رد  بآ  عبط  نآ  زا  تسا  یتیاکح 

نمث تستفای  تسد  نآ  تبحص  رهگ ز  **** فرش تستفای  عبط  نآ  تمدخ  رنه ز 

نسوت یتیگ  هداشگب  وت  حدم  هب  ای  و  **** مایا شدرگ  هتسبرد  وت  شیپ  هب  ابا 

نسوس نوچ  بیصن  یب  نابز  رازه  یکی  **** رکش کلک  وچ  عمط  یب  رمک  رازه  یکی 
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نت یناگدنز  تسناج  هب  هک  نانچ  ناهج  **** تستب هدنز  ناهج و  ناج  وت  تسنت و  ناهج 

تخب رف  هب 
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نکسم شش  تسا  نتسبآ  وت  نشج  رهب  ز  **** بوخ �هجیتن  شش  هب  میاد  وت 

نم هب  راخ  رز و  هب  اراخ  هویم و  هب  رجش  **** رکش هب  ین  کشم و  هب  هفان  رهوگ و  هب  فدص 

نمچ ورس  دهع  هب  رایع و  رز  گنر  هب  **** دناوت ءایلوا  ءادعا و  وچ  هک  ببس  نآ  زا 

ندعم رد  يور  درز  نیا  دوب  نیا  مرش  ز  **** ناتسب رد  زارفرس  نآ  دوب  نیا  رف  ز 

نتسبآ تست  هاوخدب  شلام  رهب  ز  **** هدنیاز تست  هاگرد  تبتر  رهب  ز 

نحم هنوگ  هنوگ  هب  نادرگ  دبنگ  طیحم  **** رهگ هنوگ  هنوگ  هب  نوماه  زکرم  طیسب 

نمیر �هنامز  فازگ  تفلاخم ز  **** لام توق و  هب  دوش  نوراق  نراق و  هچرگا 

نراق نوچ  هنامز  مه  شدهدرب  داب  هب  **** نوراق نوچ  هراتس  مه  شدنکرد  كاخ  هب 

نمشد �هدیرمژپ  بل  لال و  نابز  **** تسینرت وت  رکش  هب  تریغ  تطبغ و  رگو ز 

نملاوذ دزیا  قیفوت  هب  هام  لاس و  وچ  **** ارت لامک  ندب  دناوت  صقن  هچ  نآ  زا 

نبل هب  بل  تسا  هدش  رت  ارت  هک  نامز  نآ  زا  **** تسدوب رت  هنامز  نابز  وت  تحدم  هب 

نویش هیرگ و  ربا  دنک  هک  ات  هرامه  **** مارآ شبنج و  داب  دنک  هک  ات  هشیمه 

نمرخ ار  کلم  داب  رب  وت  لذب  داب  هب  **** يزور ار  قلخ  داب  رد  وت  دوج  ربا  هب 

نر تنحم و  تفج  هراومه  وت  نافلاخم  **** رز تمعن و  رای  هتسویپ  وت  ناقفاوم 

نزب طاشن  تیار  وا  تیؤر  رکش  هب  **** دیع هم  دنز  یمه  هزور  تلحر  لبط  وچ 

نکب کلم  نیمز  زا  فالخ  خیب  رازه  **** نامب رمع  يارس  رد  نینچ  دیع  رازه 

نادرگ دبنگ  دیشروخ  وچ  ماش  زامن  هرامش 144 : هدیصق 

ناهن تشگ  مشچ  دورف و ز  تفر  هوک  هب  **** نادرگ دبنگ  دیشروخ  وچ  ماش  زامن 

ناهج ياوشیپ  هاگرد  تمدخ  مزع  هب  **** باوص يار  میدمآ و  نورب  کین  لاف  هب 

علاط شیپ  هب  **** دوجو يادتبا  تسا ز  هتسبب  هک  یعلاط  هب 
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نایم رهپس  رب  شیلاع 

ناوت هاگ  لیپ  وچ  ریسم و  هاگ  ربا  وچ  **** وا تلود  هب  نیز  ریز  رد  ینارواکت 

نانس هتفرگ  اوه  يور  ناشاهشوگ  ز  **** لاله هتفرگ  نیمز  حطس  ناشاهلعن  ز 

نانع داب  یترفن ز  نآ  تعیبط  رد  هن  **** باکر راب  ییتسس ز  نیا  لصافم  رد  هن 

ناهوک هک  درون  نابایب  ناگزامج  **** میدروآ ردنا  ینابایب  راسهوک و  هب 

ناور گیر  ياهماخ  ورد  هراپ  هراپ  وچ  **** کسخ راخ و  ياهزرد  ورد  هشیب  هشیب  وچ 

نامگ ياپ  هب  رگم  شبیشن  هتفرن  یسک  **** ریمض مشچ  هب  رگم  شزارف  هدیدن  یسک 

ناویح زا  هزرش  ریش  نورد  شاهوان  هب  **** تارشح زا  هزرگ  رام  نورد  شاهراغ  هب 

نارگ ياهریخذ  رفاسم  ناوختسا  ز  **** يامه هدرب  شاهورذ  رب  یشیع  گنت  ز 

ناشن دادن  یمه  نودرگ  يدوبک  زجب  **** ورد هایس  بش  دیفس و  زور  هب  یسک 

ناور درسف  یمه  رد  نت  هب  رس  داب  ز  **** ریمض تخادگ  یمه  رد  لدب  وید  میب  ز 

نارک هب  دسر  یک  ریگلد  هر  نیا  برای  هک  **** ملد تفگ  شیب  هظحل  ره  هب  رابرازه 

نامز نیمز و  دصقم  نآ  ترضح  نیمز  **** مهد هسوب  هک  ردق  نآ  مدهد  نامز  نامز 

ناسحا �هیاس  ریز  رد  دراد  هنامز  **** وا تداع  نسح  هکنآ  يادخ  نید  ءایض 

نادزی تمصع  لدع و  زا  يرهوج  تسه  هک  **** یمصع دمحا  دودوم  لداع  ریما 

ناک درآ  هدجس  رحب و  درب  زامن  یمه  **** ار شتسد  عبط و  هک  ییادخ  راب  گرزب 

ناما رهد  تاثداح  زا  شتیامح  دهد  **** هانپ خرچ  تابیان  زا  شتیانع  دوب 

نارمع یسوم  بوچ  شملق  زا  تلجخ  هب  **** میرم یسیع  حور  شسفن  زا  تریغ  هب 

ناورداش ریش  هب  دناتسب  نیک  ریش  ز  **** هارفا داب  دای  هب  درآرب  درگ  بآ  ز 

نایذه شتمعن  رکش  رد  هن  هک  نخس  نآ  ره  **** رانز شتمدخ  رهبزا  هن  هک  رمک  نآ  ره 
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ناسین رد  ربا  هب  ار  وا  لمانا  رس  **** ندرک متساوخ  هیبشت  یسانشان  هن 

یهز تفگ  هچ  **** تسکشب ملمانا  زا  دتسب  ملق  درخ 
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ناتهب یهز  تبیغ و 

ناراب نآ  زا  دراب و  رهگ  هشیمه  نیزک  **** ار وا  تسا  تبسن  هچ  رخآ  ناسین  ربا  هب 

ناسآ نیا  نیا و  دوج  دوب  رایتخا  هب  **** راوشد نآ  نآ و  لذب  دوب  رارطضا  هب 

نافوط نیبب  ایب  دش  نارگ  وچ  نآ  باکر  **** تمعن نیبب  ایب  دش  کبس  وچ  نیا  نانع 

ناهذا رب  هتشگ  شقن  وت  حیادم  ای  و  **** لاوقا رب  هتشگ  فقو  وت  دماحم  ایا 

ناهد هب  مدجنگن  رد  یمه  وت  حیادم  **** ریمض هب  مدیاینرد  یمه  وت  دماحم 

نارق رازهدص  هب  دراین  هک  یسک  نآ  وت  **** نورق رازهدص  هب  دراین  هک  یسک  نآ  وت 

ناکرا راچ  جازتما  زا  وت  لثم  هنامز  **** رتخا تفه  لاصتا  زا  وت  لثم  رهپس 

ناورشون لدع  وت  لدع  تسیهبشت ز  **** نودیرفا رف  وت  رف  تسا ز  یتیاکح 

ناویک تتعفر  ریوشت  هداهن ز  هلک  **** ازوج تتمدخ  يادوس  هب  هتسبب  رمک 

ناهرب اضق  يوعد  رب  وت  رما  ذافن  **** عیقوت لجا  �همان  رب  وت  مشخ  ياضم 

نایم هب  دسر  یمنرد  ییود  ياپ  تسد و  هک  **** تاذ هب  تسیگناگی  نآ  ارت  رما  اضق و 

نایرع اهزار  وت  مهو  �هدید  شیپ  هب  **** روتسم اه  هنتف  وت  نیک  نماد  ریز  هب 

نارب هداهنرب  وت  ياوه  غاد  هنامز  **** شوگ هب  هدیشکرد  وت  مکح  �هقلح  رهپس 

نارفک دنک  تتمعن  رد  هک  تسیک  هنامز  **** ریصقت دنک  تتمدخ  رد  هک  تسیک  رهپس 

ناریح ار  هوک  وت  ملح  لیامش  دنک  **** تریح ار  رحب  وت  عبط  فیاطل  دهد 

نابش گرگ  وردنا و  تسا  بستحم  ریش  هک  **** دراد تیصاخ  هچ  برای  وت  لدع  ناهج ز 

ناج بهاو  تست  تسد  فک  يادخ و  يا  هن  **** یحو لباق  تست  کلک  رس  یبن و  يا  هن 

نامض قلخ  قزر  هب  يدوب  وت  دوج  هنرگا  **** دوبن ياج  عابط  رد  ار  هیذاغ  ياوق 

ناوج وت  نوچ  هاج  هب  دراین  ریپ  رهپس  **** داوج وت  نوچ  دوج  هب  دنیبن  هلفس  ناهج 
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ناوخ یلیفط  رگا  **** زاین زآ و  دنوش  تعانق  وچ  التما  هب 
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نامهم درب  ناش  وت 

نایرب ار  شیوخ  درک  لمح  راب  رازه  **** ریثا رونت  رد  وت  ناوخ  تمدخ  قوش  ز 

نامرف یهد  ناهج  کین  دب و  زا  هچره  هب  **** کلم بتارم  رد  هک  یلالج  ناهج  نآ  وت 

نانچ تسارچ  نآ  هک  درادن  هرهز  هنامز  **** نینچ تسارچ  نیا  هک  دراین  تفگ  رهپس 

نایصع تدراین  قفاوم  وچ  نیمز  رگو  **** تعاط تدرادن  فلاخم  وچ  نامسآ  رگ 

ناحیر نیا  ياهراخ  دنک  وت  تیانع  **** رگخا نآ  نارتخا  دنک  وت  تسایس 

ناثدح رتفد  دیازن ز  کین  وچ  دب  هک  **** تسین ناسکی  رهد  لاوحا  اراوگرزب 

ناطلس هگرد  دنوادخ و  ناتسآ  رب  **** داتفا اطخ  کی  رمع  همه  هب  ار  هنامز 

نایغط کی  هب  ناوخم  یغاط  شوفع  يور  ز  **** تلز کی  هب  نادم  رفاک  شعرش  مکح  هب 

نامیپ رس  رب  تسیاپ و  رس  رب  هتسشن  **** دناتسب مصخ  نیک ز  ات  یضام  رذع  هب 

ناشیز رد  باوخ  هب  دنیبن  زین  لایخ  **** نیا زا  سپ  سک  هک  ناشزاب  دنک  باوخ  نانچ ز 

ناخلا ندرگ  دندنبب  گنهلاپ  هب  **** هاگرکشل ناگدنب  رخ  هک  دوز  رید  هن 

نادنز شنت  رب  تسوپ  دوش  هک  دوش  نانچ  **** رامسم شنت  رب  يوم  دوش  هک  دوش  نانچ 

ناطیش نآ  ناکم  دشاب  هک  ماقم  ره  هب  **** نوعلم نآ  ماقم  دشاب  هک  راید  ره  هب 

ناخد دنروآرب  شکاخ  بسا ز  لعن  هب  **** راخب دنروآرب  شبآ  غیت ز  فت  هب 

ناکم تسین  رهپس  يارو  هشیمه ز  **** لامک تسین  لامک  يارو  ات ز  هشیمه 

ناصقن زا  نمیا  وت  لامک  داب  هشیمه  **** رهپس يارو  زا  وت  ناکم  داب  هشیمه 

ناونع دبا  ارت  رمع  �همان  هتشون  **** زارط ماود  ارت  هاج  �هماج  هدیشک 

ناسارخ لها  رب  تقارف  ههام  هس  هرامش 145 : هدیصق 

ناسآ ناسآ و  تسدوب  لاس  یسب  **** ناسارخ لها  رب  تقارف  ههام  هس 
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ناج زا  لد  لد  زا  نت  ار  سک  تشاد  ربخ  **** تریخ ءاهربخ  یب  رگ  هک  تناج  هب 

ناکیپ وت  یب  اه  هدید  رد  دوب  رظن  **** رجنخ وت  یب  اهماک  رد  دوب  نابز 

زا یکی  **** خزود رعق  رد  هنیس  فت  زا  یکی 
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نافوط جوم  رد  هدید  من 

ناتسلگ نوچ  اهراسخر  هبانوخ  ز  **** لد هدید و  رد  وت  رجه  راخ  سب  ز 

نادند يدیپس  يدیدن  نام  سک  هک  **** وت یب  درک  هیس  ام  رب  زور  نانچ 

ناماسبان دور  يراک  هک  دیابن  **** نودرگ ياهیرفاک  زک  میب  نآ  زا 

ناملسم يرهش  وت  هاج  هاوخددم  **** دحوم یقلخ  وت  ناج  يوگاعد 

ناولا تاداعس  رد  يدمآ  زاب  هک  **** نیز رتشیب  دوب  تداعس  نیمادک 

نادزی قح  رد  دنقرمس  نیمز  **** صلاخ تسدوب  هدرک  یتعاط  رگم 

نایصع یعون ز  هب  ناسارخ  نیمز  **** تستشگ هدولآ  تسدوبن  نیا  رگا 

نآ هام  هس  دش  تتمدخ  دعستسم  هک  **** نیا هام  هس  دش  تتقرف  بجوتسم  هک 

ناریح وت  تسد  شیپ  رد  ربا  ای  و  **** هلاو وت  ردق  شیپ  رد  خرچ  ایا 

نابرد خرچ  تهگرد  رب  هکنآ  ییوت  **** یقاس تخب  تسلجم  رد  هکنآ  ییوت 

نامهم دوج  رب ، وت  ياخس  ناوخ  هب  **** صقان لقع  رد ، وت  لامک  يوک  هب 

نامرف رهد  رب  وت  یهن  رما و  دهد  **** یشیپ خرچ  رب  وت  دقع  لح و  دنک 

ناریو تسین  وت  لدع  اجکره  ناهج  **** هنتف تسین  وت  نما  اجکره  نیمز 

ناویک هداهنب  وت  ردق  شیپ  هلک  **** ازوج هتسبرب  وت  مکح  شیپ  رمک 

نازیم دعس  نوچ  وت  فطل  ياهرظن  **** برقع سحن  نوچ  وت  نیک  ياهرثا 

ناویح بآ  تسه  وت  تاود  رد  رگم  **** هدنز هدرم  دوش  تکلک  روطسم  ز 

نابیرگ ار  نامسآ  تنماد  یهز  **** ربدم ار  نارتخا  تترکف  یهز 

نادرگ نودرگ  هچ  ملاع  ناطلس  هچ  **** تدیشکرب رگا  لابقا  فیرشت  هب 

ناطلس فیرشت  لها  ییوت  یتیگ  ز  **** نودرگ لابقا  لها  ییوت  ملاع  ز 
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نایغط ناطلس ز  يار  دوب  درجم  **** تهبش نودرگ ز  مکح  دوب  هزنم 

ناهنپ تسدرک  دنوادخ  مشچ  ز  **** مراگزور دب  مشچ  هک  مد  نآ  زا 

ناسحا زازعا و  هب  تمدخ  شیپ  ارم  **** يراک دوب  نیمه  تفطل  هب  منامگ 

ناوتن درک  افو  هب  نیا  زا  يدیما  **** دیاشن دش  نیقی  هب  نیزا  ینامگ 

نامرح ضحم  زج  دوب  ندمآ  نیا  رد  **** هدنب ریخات  هک  ینادن  ات  رگن 

دنوادخ و تاذ  هب 
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نامیا لالجا  مالسا و  میظعت  هب  **** دمحم ناج 

نآرق صن  زا  یفرح  ره  رییغت  هب  **** دزیا عرش  زا  یمکح  ره  دیکات  هب 

نارمع یسوم  تسد  فک  قح  هب  **** میرم یسیع  كاپ  مد  قح  هب 

نامیلس کلم  ییحی و  يوقت  هب  **** فسوی رادید  بوقعی و  رامیت  هب 

ناونع تسقلخ  قزر  �همان  رب  هک  **** تشخب رانید  دار  فک  دوج  هب 

ناهرب تسباتفآ  يوعد  رب  هک  **** تنیب رارسا  كاپ  لد  رون  هب 

نادنز دنب و  نم  ناج  رب  دوب  ناهج  **** مدوب مورحم  وت  زک  یتدم  رد  هک 

نایرب هشیدنا  مناج  رد  هدرک  فسا  **** هدرسف کشا  میور  رب  هدرک  سفن 

ناطیش ساوسو  فیجارا  رپ  يرس  **** نادزی دییات  دیعاوم  رپ  یلد 

نامیشپ تمدخ  نتشگزاب ز  زا  لد  **** هتسکش هناخ  هب  نداتسیا  زا  نت 

نادنس یناج ز  گنس و  زا  دیاب  یلد  **** مشاب وت  یب  سفن  کی  ات  هک  یناد  وت 

ناتسد لیوات و  هب  ددرگن  لطاب  هک  **** یلکب مدرکب  يدهع  رذن  نونک 

نامیپ تسد  تمدخ و  نماد  نم و  **** دریگن نابیرگ  مگرم  تسد  ات  هک 

ناوید هب  ندرب  زاب  نوردنا  حدم  هب  **** نتفگ هاوخدب  هاوخوکن و  ثیدح 

نادان هچ  اناد  هچ  دیوگب  سک  همه  **** دکؤم یمسر  تسیمیدق و  یقیرط 

ناشیا هب  مدرکن  یتافتلا  نآ  زا  **** نکیلو مناوت  مه  مناد و  نآ  نم 

نامهب تسنالف و  سکنالف  میوگ  هک  **** مرادن نآ  رس  تحدم  قشع  زا  هک 

ناد یمه  یقاب  وت  متفگ  هیام  نیا  نم  **** دناد کین  ار  مصخ  دوخ  دنوادخ 

ناکرا دندورف  نودرگ  ات ز  الا  **** رترب تسلامک  ناصقن  ات ز  الا 

ناصقن میب  ارت  لامک  ادابم  **** نودرگ ریثات  ناکرا و  راثآ  ز 
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نایاپ تسین  ار  شیبوخ  یشوخ و  هک  **** ینعم ود  يور  ار ز  ام  تسدیع  ود 

نابرق یحضا و  دیع  رگد  كرابم  **** ورسخ فیرشت  تسه  یکی  نویامه 

ناوخ تدمحم  ردق  تداب  دیع  نیدب  **** وگ تینهت  اضق  تداب  دیع  نادب 

نامسآ ناویا  زا  نشور  زور  عمش  نوچ  هرامش 146 : هدیصق 

نارک یب  يایرد  هب  داتفوا  رد  هگان  **** نامسآ ناویا  زا  نشور  زور  عمش  نوچ 

ار اوه  قرف  نیمز و  نشور 
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ناسلیط درک و  ادر  ژوک  رهپس  رهب  **** کشم ریق و  ز 

نامسآ نابیرگ  هام  تسد  تفرگب  **** نیمز نماد  رد  وچ  رهم  ياپ  دروآ 

ناکم ار  مور  کلم  دش  هریت  كاخ  رد  **** نیکم دش  گنز  هش  وچ  کلف  مراط  رب 

ناگیاش جنگ  همه  دناشف  وا  يور  رب  **** مشچ شیپ  هب  درمم  حرص  نایم  مه  ات 

ناشن ورب  ردنکس  رتچ  لعل  رد و  زو  **** نسح تازجعم  رب  يرسک  جات  وچ  نودرگ 

ناجلوص دننام  برقع  جرب  لابند  **** شرد رب  خرچ و  رب  نیمیس  يوگ  وچ  هرهز 

نایژ �هزرش  دنک  خرس  هدید  هک  نانوچ  **** یمه نیمجنپ  کلف  زا  تفات  مارهب 

نانع ینک  رتکبس  هیوپ  هاگ  وچ  ازوج  **** باکر ینک  رت  نارگ  هلمح  تقو  وچ  نیورپ 

نایشآ دیآ ز  روخبآ  يوج  هب  رسکی  **** نوگنرس هک  یغرم  وچ  شعن  تانب  نادرگ 

ناوغرا گرب  ناتس  هشفنب  رب  وچ  ناویک  **** ریبع رپ  روفاک  �همامش  نوچ  سیجرب 

ناگیادخ نانس  مزهنم ز  مصخ  نوچ  **** لاثم نآ  رب  نازیرگ  هتشگ  باهش  زا  وید 

نابج يدب  روالد  هک  یبش  نینچ  ردنو  **** لیلذ يدش  رفنضغ  هک  یبش  نینچ  ردنا 

نامناخ دنویپ و  هدیرب ز  دوخ  دیما  **** دعس لاف  هب  هداهن  هار  يوس  زور  نم 

نایز ار  حور  وزا  دیآ  هکنانچ  یهار  **** للخ ار  مسج  وزا  دیآ  هک  نانچ  یهار 

ناغف ار  لقع  ناز  تنوفع و  ار  عبط  نیز  **** رام کشپ  وچ  شگنس  مدژک و  شین  وچ  شگیر 

نابدرن هب  زج  دورن  کلم  وا  هوک  رب  **** هلسلس هب  زج  دورن  کمس  وا  بآ  رد 

ناور تفآ  نت و  يالب  لد و  جنر  **** دومن وا  راغ  هک و  گیر و  گنس و  دنچره 

نابز رب  دنوادخ  حیدم  یمه  مدنار  **** زرح وچمه  هکناز  رثا  دوبن  ملد  رد  ناز 

نابداب تسه  وا  تمشح  ردق و  نصح  رب  **** راگزور هک  مظعم  هاش  لالج  بطق 

نارق دص  هب  شنیرق  دیرورپن  نت  کی  **** عبط راچ  هب  یتیگ  بکوک و  تفه  هب  نودرگ 
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دیوپ وچ  هلمح  هاگ  هب  شریت 
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ناینرپ هب  دبنج  وچ  هیوپ  هاگ  هب  شکلک  **** مصخ يوس  هب 

ناج يوس  هب  ار  لجا  ياپ  تسیداه  ناو  **** لد يوس  هب  ار  لما  تسد  تسیعاد  نیا 

ناتس وا  مایا  رد  دنرپ  یمه  ناغرم  **** نوگن وا  ناصع  دنور ز  یمه  ناهاش 

ناولهپ هاش و  ردپ  دج و  تشپ  ود  ات  يو  **** رایرهش ریم و  هدش  ریم  رازه  رب  يا 

نابش گس  دریگ  هقردب  شیم  میب  زا  **** وت راید  ردنا  وت  لدع  بیهن  زا  گرگ 

ناتسلگ وچ  ددنخب  كاخ  هزات  نوخ  زو  **** دنت ربا  وچ  دیرگب  زیت  غیت  هک  يزور 

نارگرس وت  زرگ  تبیه  دوش ز  ار  لد  **** گنس هب  رس  وت  حمر  تبیه  دوب ز  ار  ناج 

نادراک ناریلد  هنیک  زور  رهب  زا  **** وجگنج ناعاجش  گنج  راک  دنزاس 

ناوختسا دشوج  نورب  ماسم  زا  يوخ  نوچ  شک  **** برح هب  ارت  مصخ  دبوکب  نانچ  تزرگ 

نامک یشکرب  اهش  فاصم  رد  هک  یتقو  **** نیمک یمه  دیاشگ  ریش  هزرش  هک  ییوگ 

نادکود شکرت ز  وت  میب  یتخانشن ز  **** ار تنامک  ریت و  يدیدب  رگا  شرآ 

ناوج تلود  ارت  ریپ  يار  عبط و  يو  **** دنلب تمه  ارت  يار  تفج  هتشگ  يا 

ناما شدشاب  یکلف  ثداوح  زا  ات  **** يور هداهن  یلاع  هگرد  يوس  هدنب  نیا 

نامگ یب  هدنب  لد  ياوه  دوش  لصاح  **** فالخ یب  دنوادخ  لوبق  رگا  دبای 

نارزیخ ورس  دوشن  نمس  ناوغرا  ات  **** نیمسای داشمش  ددرگن و  لگ  دیب  ات 

نامب اهب  لامج و  هاج و  يارس  درناو  **** ياپب اقب  لالج و  دوج و  میرح  ردنا 

ناهج ناطلس  فلس  مه  هدش  رتخا  کین  هب  يا  هرامش 147 : هدیصق 

نامداش ملاع  قلخ  نونکا  تست  قافو  زا  **** ناهج ناطلس  فلس  مه  هدش  رتخا  کین  هب  يا 

نانج رد  ار  رگدکی  يداش  هدرب ز  اهفحت  **** راثن هاگ  وت  دقع  كرابم  رب  ناملغ  روح و 

نامجرت ار  تینهت  ظفل  تستشگ  وت  روس  **** هطساو ار  تکلمم  دقع  تستشگ  وت  دقع 
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ناتساد یماکداش  ردنا  هتشگ  وت  تلصو  **** هزجعم یمانکین  ردنا  هدوب  وت  �هبطخ 

دقع رد  وت  دقع  دهاوخ  دوب 
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ناما نما و  �هدهع  رد  وت  دهع  دهاوخ  تفر  **** نید ایند و  نوچ 

نامسآ تفه  زا  تمحر  راثن  هدوب  تنت  رب  **** وت لاف  خرف  جیوزت  ندناوخ  هبطخ  هاگ 

نادواج ینامداش  رورس و  نیع  وت  روس  **** بش زور و  دهاوخ  دوب  تدیقع  نیع  وت  دقع 

ناشفرد شاپ و  توقای  هدش  وت  راثن  زا  **** لیئربج کیالم  سواط  شرع  قاط  ریز 

ناعتسم يادخ  قیفوت  هب  يدرک  یتلصو  **** یضترم یلع و  ارهز  اب  هک  علاط  نآ  رب  مه 

ناتساب نادرخب  مسر  هب  يدرک  یتلصو  **** باتفآ اب  رظن  هدرک  لحز  سیدست  هب  هم 

ناشن يزورهب  دشاب ز  ناک  دوب  يرایتخا  **** کین زور  هتشذگ  هزور  هم  زا  زور  هدزون 

نادناخ نومیم  ود  نیا  رومعم  تشگ  دهاوخ  وت  زک  **** دنتفای تنیز  وت  زا  ناطلس  ناخ و  نادناخ 

ناخ تخادرپ  وت  هب  ناج  درک و  میلست  وت  هب  ناخ  **** کنآزا تشگ  دهاوخ  دابآ  وت  هب  ناخ  نادناخ 

ناج ناج  سنا و  سنا  تفیطل  ياهنخس  يو  **** نز درم و  قزر  لصا  تگرزب  ياهاطع  يا 

نابرهم هدوب  وت  رب  هشیمه  خرف  رتخد  **** يرتخا خرف  وت  ار  خرف  دوعسم  نید  زع 

ناولهپ یهاوخ  دوب  ار  ناهج  ناطلس  وت  ات  **** ندز ولهپ  ناهج  رد  دنادن  ناطلس  اب  مصخ 

نانع مه  یشاب  وت  وا  اب  دور  ناطلس  اجکره  **** باکرمه یشاب  وت  وا  اب  دوب  ناطلس  اجکره 

نانع ردنا  نانع  دریگ  وت  لابقا  بکرم  **** رهپس ردنا  رهپس  دریگ  وت  ریبدت  تیار 

نامض نمض  رد  قیفوت  دوب  اروک  ینماض  **** قلخ قازرا  نماض  وت  فک  دش  تیافک  زا 

نایشآ ردنا  هچب  ددرگ  سواط  ار  غاز  **** دهن هضیب  نایشآ  رد  وت  مان  رب  رگا  غاز 

ناوریق ات  ناوریق  زا  ناهج  ددرگ  نوگریق  **** دهد رتمک  ینشور  رگ  وت  يار  باتفآ 

ناورهن رهش  وت  ریشمش  ددرگ ز  نوخ  رهن  **** دیدپ وت  فالخ  دیآ  ناورهن  كاخ  رگ ز 

گیر هدنکآ  بیلس  راخ  زا  دش  ناز  **** رذگ يزور  ناتسیس  رب  وت  مشچ  رهز  درک 
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ناتسیس

ناب هدید  نوچ  دوب  ار  تنایص  لیس  وت  مزع  **** لاوتوک نوچ  دوب  ار  تنازر  نصح  وت  مزح 

نارگ خرن  یمه  دراد  کبس  هسیک  تا  هدنب  **** هکرعم زور  هب  هلمح  کبس  مخز  نارگ  يا 

ناهج راک  تساروت  کلک  يا ز  هرامش 148 : هدیصق 

ناهج راختفا  ردص و  بحاص و  **** ناهج راک  تساروت  کلک  يا ز 

ناهج رایرهش  تشپ  تدنسم  **** دوجو تانئاک  يور  ترهوگ 

ناهج رادم  روحم  تملق  **** روما ماظن  ظفاح  ترظن 

ناهج راصح  وت  مزح  �هراب  **** اضق دیرب  وت  مزع  عرسم 

ناهج راوتسا  نایب  ظفح  **** تست لماش  لدع  رامعم  راک 

ناهج رانک  رد  تسیدارمون  **** وت �هدنوش  ون  هاج  زا  مدره 

ناهج راید  رد  راید  چیه  **** دنامن وت  تیار  لظ  زا  جراخ 

ناهج راکشآ  هن  ناهن و  هن  **** دش دراین  ناهن  تفوقو  زا 

ناهج رارق  يا  هتفه  زا  مکب  **** داد دناد  وت  تیار  شبنج 

ناهج رایع  زا  دش  مک  ات  رهم  **** دندز وت  تلالج  کحم  رب 

ناهج راتساوخ  نما  يدشن  **** يدبن وت  راتساوخ  ناهج  رگ 

ناهج رایتخا  دشاب  نآ  همه  **** تسیچ وت  رایتخا  هک  دنادب  رگ 

ناهج راکش  لما  بیرف  هب  **** دشن وت  تمه  غرمیس  هک  ور 

ناهج رانک  يدمآ  نایم  رد  **** شقافآ هب  ییدرک  رظن  رگ 

ناهج رانک  یتدم  زا  مکب  **** تاخس خرچ  يادخ  رگ  دنک  مک 

ناهج رامش  رد  خرچ  شدران  **** تسین مدرم  دادع  زک  تنمشد 
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ناهج راطق  رد  شیوخ  �هقان  **** ددنب نامدرم  وچ  ات  وا  تسیک 

ناهج راک  رادم  اداب  وت  رب  **** تسین یلاخ  رادم  زا  رهپس  ات 

ناهج راب  راک و  وت  طاسب  رب  **** اضق ریگ  راد و  وت  دارم  رب 

ناهج راگدرک  هاگیب  هاگ و  **** یشاب اجکره  داب  تظفاح 

ناهج راعش  دوب  نتشذگ  ات  **** داب وت  راعش  ناهج  ردنا  ندوب 

نویامه دیع  بکوم  دمآرد  هرامش 149 : هدیصق 

نومیم داب و  كرابم  بحاص  رب  هک  **** نویامه دیع  بکوم  دمآرد 

نوناق دندرک  ار  کلم  شدجم  ز  **** ناهاش هک  نیدلادجم  دجم  رهپس 

نوگلگ هنتف  نوخ  ار ز  لگ  دنک  **** هداهد رد  شکلک  هک  يدنب  ودع 

نوخ رد  گرم  شنیک  هاگ  دطلغب  **** گرم رد  رمع  شمشخ  تقو  دهاکب 

نودیرف زا  كاحض  وچ  دساح  وزا  **** ردنکس زا  اراد  وچ  نمشد  وزا 

نوراق وچ  تمعن  رد  وت  زا  زآ  یهز  **** نراق وچ  توق  رد  وت  زا  دوج  یهز 

نوخیبش درآ  نابز  رب  شبیهن  **** قعاوص دراب  نیمز  رب  شباتع 

وت ناعیطم  **** یتیگ نارابج  وت  ناریما 
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نودرگ نارادیب 

نوحیج وت  تسد  هنشت و  قیالخ  **** نشور وت  يار  هریت و  هنامز 

نوچ رد  رب  ترما  تشک  ار  ارچ  **** وهس رد  رب  تمکح  تخوس  ار  طلغ 

نوزفا ینیب  شنیرفآ  رد  یکی  **** مدره هک  برای  یتمه  یلاع  هچ 

نود رد  الاو و  رد  مهو  یتسبن  **** یبقع هب  ییند و  هب  لد  يدادن 

نوتفم لابقا  تشگ  وت  تاذ  رب  هک  **** درک یم  خرچ  رود  ریبدت  اضق 

نورقم لابقا  دش  وت  شرع  رب  هک  **** تخاس یم  رهد  دوجو  زاس  ردق 

نوناک مین  ملاع  ود  زا  دباین  **** الاب وت  مشخ  شتآ  دریگ  وچ 

نوفدم رورحم و  رگم  سک  دنیبن  **** موق نآ  کیدزن  يرذگب  وت  زا  وچ 

نوتلا يالوم  یتلآ  مالغ  **** دنتسه هک  یموق  زا  رخآ  دزیخ  هچ 

نوهرم تشم  کی  نیا  وت  تشگنا  رد  **** دندیسر یک  تورم  يدرم و  هب 

نوسفا دناوخ  نادرگ  حمر  نابز  **** راکیپ عورصم  زا  هک  فقوم  نآ  رد 

نونلاوذ شیج  حیسم و  ناویا  هب  **** ترارح ششوک  شتآ  دناسر 

نوماه فارطا  هوک  هوک  دیامن  **** ار نارظان  هتشگ  هتشپ  هتشپ  ز 

نوحیس نوحیج و  ینک  نادیم  همه  **** روالد نوخ  لدیب و  کشا  ز 

نوخ ربط  گنر  ارم  گنر  خر  **** لصاح تست  حدم  ادنوادخ ز 

نوخ هیفاق  رعش  دناوخ  یگرزب  **** یلعا تخت  شیپ  هک  متسدینش 

نوباص بآ و  رکذ  درک  رخآ  رد  **** وا قنور  دشاب  هک  یهجو  رب  هن 

نوکسم عبر  رد  ار  قطن  عیبر  **** دباین یلوزعم  هک  دناد  ناهج 

نونکم رد  جرد  شوگ  ار  درخ  **** تسوکین رعش  عامتسا  زا  زونه 
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نوزوم يوار  شدشاب  نوزفا  هک  **** دشاب رعش  نآ  راختفا  يازس 

نونکا هب  ات  یقح  تسا  هتفگ  یمن  **** منابز سک  ره  لطاب  رعش  ز 

نونجم یلیل و  زا  دهاش  اهلثم  **** دشاب قشع  نسح و  هک  ات  هشیمه 

نوعاط داب  تنانمشد  ماعط  **** تنج داب  تناتسود  بانج 

نویامه تدهع  مرخ و  تنازخ  **** هتسجخ تزور  هدنخرف و  تبش 

نیبب ایب  وگ  مج  فصآ  وک  هرامش 150 : هدیصق 

نیتسار نامیلس  تخت  رب  **** نیبب ایب  وگ  مج  فصآ  وک 

نیع روح  ياهفص  هدز  مهرد  **** دد ماد و  وید و  لدب  ششیپ 

رب **** وا طاسب  يدیشک  هک  يداب 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 642 

http://www.ghaemiyeh.com


نیز ریز  شالعا  هگرد 

نیگن رب  دروآ  شتعاط  رد  **** ار رویط  شوحو و  هک  يرهم 

نیمز رد  هتشگ  ناهن  روم  نوچ  **** مصخ هاپس  شهاپس  میب  زا 

نیا نآ و  کلم  وا  تمه  رد  **** ردقب ین  شیب  یخلم  ياپ 

نیرفآ نالوسر  شرع  زا  **** وا يابس  شرع  وچ  تخت  رب 

نیط بآ و  فاصنا  شزرو  یب  **** فرص بارش  درمم  حرص  نوچ 

نید کلم و  میلاقا  هدرک  یط  **** رتچ يامه  رپ  هیاس  رد 

نیقی همه  شدوجو  رارسا  **** لیئربج یحو  �هقباس  یب 

نیچ رارق  مور و  شبنج  زا  **** ربخ شدهده  �هطساو  یب 

نیبم همه  شلامک  تایآ  **** يربمیپ دهع  �هدهع  یب 

نیبج افق  زا  دنک  لاح  رد  **** زور هنرگا  توف  دوشن  شتقو 

نیعل دنک  شفالخ  هک  ارنآ  **** دنکفا يرودزم  هب  وید  نوچ 

نیرق دوب  شقافو  هک  ارنآ  **** باهش نوچ  هیاپ  دشک  خرچ  رب 

نیمث رهگ  ار  شنخس  رحب  **** کلم روما  رد  دنز  يار  نوچ 

نیرع تفص  ار  شملع  ریش  **** مصخ فاصم  ردنا  دشک  فص  نوچ 

نینج ناردام  مکش  رد  مه  **** عیضر ناگیاد  فتک  رد  مه 

نیرس رب  غاد  وا  تعاط  زو  **** نابز رب  رهم  وا  تعیب  زا 

نیبگنا يازجا  رد  موم  نوچ  **** حتف هتفهن  ششیج  شبنج  رد 

نیمسای مایا  رد  سای  نوچ  **** لاوز ناهن  شمصخ  تلود  رد 

نیمض ناهج  حالص  هب  شیار  **** نامض کلف  قافو  هب  شمزع 
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نیزر دوب  دوخ  کلم  يار  رگ  **** یفو دوب  دوخ  کلف  مزع  رگ 

نیصح دوب  شمزح  وچ  هک  ینصح  **** رورغ زا  هنخر  دوشن  شدس 

نیتم دوب  شدهع  وچ  هک  یلبح  **** روتف زا  هنعط  دشکن  شروز 

نیتسوپ روزم ز  تسیریش  **** نامسآ ریش  وا  ششوک  اب 

نیتسآ رد  لطعم  تسا  یتسد  **** باتفآ تسد  وا  ششخب  اب 

نینچ نیا  یشاب  کلم  وچ  يراب  **** راع هدوبن  شنیمز  کلم  رد 

نیگراپ بآ  کلف و  توح  **** راگزور کلم  کلم و  لثم 

نیش فرح  وچ  دمآ  روجات  ناز  **** مدع زا  دمآ  یهش  نیش  اب 

نیتبآ دش  نودیرف  هب  اجنآ  **** شخب جات  دنزرف  هب  روکذم 

نیکت ناغط  هش  کلم  هب  اجنیا  **** رادجات دنزرف  هب  روهشم 

نیک دنشک  نادرم  وچ  هک  یتقو  **** راک دننک  يدرم  هب  هک  يزور 

نوچ
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نینط رد  خرچ  رتو  دیآ  **** اهتسش دنراذگ  همخز 

نینح رد  كاخ  �هرک  دیآ  **** نالد رپ  دنریذپ  هلمح  نوچ 

نیه ناهب و  دتفارد  راک  نوچ  **** روب هایس و  دنمس و  لعن  زو 

نیس وچ  اهنخر  دتف  هتشپ  رد  **** نیع وچ  اهدقع  دتف  هراخ  رد 

نیفد دنک  رجنخ  رهوگ  ات  **** درب اهرفح  ودع  زغم  رد 

نیجع دنک  خچان  �هدوس  ات  **** دنز اه  هلاژ  نانس  ربا  زو 

نیبزیت خرچ  اهکرعم  رد  **** رامش یب  تارک  هب  تسدید 

نیشنمه حتف  وا  تیار  اب  **** نانعمه گرم  وا  کلیب  اب 

نیچ هدنکف  اهلما  يور  رد  **** لجا يوربا  هرگ  نیچ 

نیزگ یتشآ  دنمک  شوغآ  **** شارخ نامسآ  نانس  نادند 

نیمس ناگتسخ  مرو  لخد  زو  **** رازن ناشکرس  قرع  جرخ  زا 

نیزح اه  هلان  ار  هفیاط  کی  **** دنلب اهرعن  ار  هفیاط  کی 

نیجس �هنتف  نانچ  نیع  رد  **** نشخ �هطرو  نانچ  بلق  رد 

نینا ناتقاط  یب  وچ  هلمح  رد  **** درکن نامک  زج  وا  بناج  زا 

نیمک ناتلآ  یب  وچ  هیفخ  رد  **** دربن لجا  زج  وا  رکشل  زو 

نیطب دشن  ادعا  ندروخ  زو  **** دوب میلک  ياصع  هن  شحمر 

نیمغ دشن  ایحا  ترثک  زو  **** دوب حیسم  ياعد  هن  شوفع 

نیما زا  نیاخ  دشک  هنعط  ات  **** مامت زا  صقان  دروخ  هصغ  ات 

نیکت يورسخ  نآ  �هنعط  رد  **** يار داب  کلم  نیا  �هصغ  رد 

نینس کلم  ذافن  مایا  **** روهش کلم  ياقب  تاعاس 
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نیمی رب  نمی  ناهش  مزر  رد  **** راسی رب  رسی  یهش  مزب  رد 

نیعم رصان و  ناهج  ياراد  **** عیطم عبات و  ناهج  نارود 

نیبم تسا  یتیآ  دجم  تیآ  هرامش 151 : هدیصق 

نیدلادجم داهن  ردنا  لزنم  **** نیبم تسا  یتیآ  دجم  تیآ 

نیسای یبن  زا  وچ  نیسای  لآ  ز  **** تسه هک  راگزور  ردص  دیس و 

نیمز نامسآ و  کلم  رد  تسین  **** شبولطم هکنآ  بلاطوب  ریم 

نیمضت مرک  وا  تاذ  رد  هکناو  **** لزنم انث  وا  ناش  رد  هکنآ 

نیرس راب  راگزور  نسوت  **** دشکن وا  عوط  غاد  یب  هکنآ 

نیفد رهم  راسهوک  نزاخ  **** تسکشب وا  دوج  خرچ  زا  هکناو 

نیورپ نیمز  زا  ندیچ  ناوت  رب  **** دناشفیب را  نماد  وا  يار 

نییلع هب  دهد  لوا  وج  **** دنار نورب  را  بکرم  وا  هاج 

ردق **** ضرع كاخ  تسرهوج و  وا  ملح 
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نیزرف نامسآ  هاش و  وا 

نیط نم  هتقلخ  رب  وا  ساب  **** ران نم  ینتقلخ  تسد  هتسب 

نیهاش دروآرب  رورپ  کبک  **** عبط ندرک  دانع  اب  وا  رما 

نیبج دنک ز  افق  ار  دب  زور  **** خرچ ییور  هزیت  ساب  وا  یهن 

نینج داهن  زا  تروص  توسک  **** شطخس يوزاب  روز  دشکرب 

نینس روهش و  عرسم  زا  شمزع  **** دسر شیپ  هشیمه  دصاقم  هب 

نیا زا  درکن  ادج  ارنآ  درخ  **** دش نراقم  ردق  اب  شتردق 

نییعت رگدکی  ار ز  یم  ریش و  **** دنک هنوگچ  دش  جوزمم  وچ  دوخ 

نیتم تسین  هکناز  هن  شاح هللا  **** تفگ مراین  نیتم  ار  وا  يار 

نیح رد  متفایب  نآ  بدا  **** متفگ نیا  سنج  راب  کی  هکناز 

نییزت وا  حدم  هب  ار  دوخ  رعش  **** مداد یم  هک  اهزور  نیردنا 

نیچ وربا  رب  دش  تخس  ار  لقع  **** يار تنازر  زا  مدنار  يا  هتکن 

نیزر هک  دوب  نیا  يار  نآ  فصو  **** تسنخس نیا  ياج  هچ  شماخ  تفگ 

نیکمت ار  باتفآ  وا  شیپ  **** دنکن نامساک  تسیباتفآ 

نیدرورف باتفآ  زا  شغیت  **** تسا شیب  رثا  رد  هک  ینامسآ 

نیرق دیرورپن  تعبط  خرچ و  **** نارق رازه  رد  هک  ییاجب  يا 

نیقی کش و  ناهن ز  تمزح  زار  **** دنلب تسپ و  يار  تردق و  جوا 

نیمث رد  هب  ارت  قطن  جرد  **** لامالام هدرک  وت  عبط  رحب 

نیبم رحس  هب  ارت  کلک  عون  **** نتسبآ هدرک  وت  مهو  لحف 

نیقلت اهقیضم  رد  ار  لقع  **** درک وت  يوگ  تسار  کلک  یطوط 
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نیز ار  ناهج  مهدا  بهشا و  **** درک وت  نادراک  تخب  ضیار 

نیزرب شتآ  ناویح و  بآ و  **** تطخس تمحر و  رادومن  يا 

نیعم داب و  ثیغم  شیادخ  هک  **** ریزو طاسب  تمدخ  رد  هک  ناد 

نیریش ناج  وچ  شوخ و  یناوج  نوچ  **** دوب یشیع  راپ  هدنب  نم  شیع 

نیگن ریز  هنامز  ار  متلود  **** تسه معنت  تیاغ  زا  متفگ 

نیکسم نم  نکسم  �هشوگ  **** تفرگ هنکس  هب  مغ  تشگرب و  راک 

نیمک داشگ  نم  شیع  رب  رهد  **** نامک دیشک  نم  تخب  رد  خرچ 

ریگ و راد و  نانچ  رد  **** ارم لاح  مظن  هنخر  دنک  یم 
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نیهانیه

نیصح خرچ  نصح  وچ  یکلم  نصح  **** دنک هنخر  هک  يا  هنتف  دگل 

نیبب ایب و  تنتفگ  ناوتن  **** لاح مراد  هک  نانچ  نونکا  مراد 

نینچ زین  هشیمه  دنامنب  **** دنامنب نانچ  رگا  درک  ناوتچ 

نیک هن  تسا و  عضوم  هب  شرهم  هن  هک  **** يراب نامسآ  روچ  زا  یلاح 

نیب هثداح  چیه  تسدیدن  هک  **** تخس ثداوح  زا  منیب  یمه  نآ 

نیمی راسی  زا  مراد  یهت  ات  **** راسی نیمی ز  یمه  مسانشن 

نیمس ثغ و  هن  نام  ناخ و  همه  رد  **** ارم تخس و  دنب  تسگنت و  هصرع 

نیکست دهد  ارم  بارطضاک  **** ملاع همه  رد  تسین  یمرکم 

نینع نامسآ  دش  نورتس  بش  **** رارحا دلاوت  زا  اییوگ 

نیسحت ارف  زج  تشگنارس  **** دننکن نارگید  هک  ناسحا  نکوت 

نیئام فولا و  �هیاپ  رب  ياپ  **** دنهن زین  دننک و  متفرگ  دوخ 

نیباک نارگ  را  مگنس  کبس  را  **** گنس ردنا  دیاک  تشگنا  رهب 

نیشن هار  ریگ و  هماگنه  وچمه  **** ناسک ناسکان و  شیپ  نتشیوخ 

نیرع ریش  هدوب  هشیب  نیا  رد  مه  **** دوب ناوتن  سویب  هب  �هبرگ 

نیسپ زاب  سانش و  نیتسخن  نیا  **** خلب هب  حیدم  رد  هدنب  نم  رعش 

نیرسن ضراع  داشمش و  فلز  **** دنک هولج  هراهب  سورع  ات 

نیزح هشفنب  نوچ  هن  لگ  نوچ  هزات  **** شیوخ تلود  راهب  ردنا  يداب 

نیعم ءام  رتزیگنا ز  برط  **** تماج رد  يامن  شتآ  بآ 

نیعم تسظفاح و  دنوادخ  هک  **** يادخ ظفح  ناما  ردنا  تهاج 
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نیز وت  هاج  لامج و  ار  ناهج  يا  هرامش 152 : هدیصق 

نیسح مسر  مسا و  وت  مسر  مسا و  **** نیز وت  هاج  لامج و  ار  ناهج  يا 

نیرحبلا عمجم  وت  عبط  لد و  **** لامآ دصقم  وت  تسد  رد و 

نینوک دوش  مگ  هصرع  نآ  رد  هک  **** عساو نانچ  تتمه  �هصرع 

نید ربارب  اطع  تعبط  شیپ  **** نید ربارب  افو  تدهع  دزن 

نینرقلاوذ تایح و  بآ  تشگ  **** نم تلاوح  هدنب و  نم  لاح 

نیا نم  وگم  نک  جیوزت  مزع  **** راک رس  رب  رضخ  سایلا و  وچ  يا 

نیبلا نیب  تسین  دقن  همه  رگ  **** مرک هدب ز  هدم  مراظتنا 

نیع مرادن  نم  زین  وگم  وت  **** سنج مهاوخن  یم  هک  میوگن  نم 

ییوت و یطعم  وچ  دوخ 
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نیش دشاب  نیش  هوشع  نیا  زا  شیب  **** نم لیاس 

نیبلا بارغ  اب  شاب  نیا  زا  شیب  **** انغتسا تفج  غرمیس  وچ  يا 

نیدلا رخف  مالسلا  کیلع  و  هرامش 153 : هدیصق 

نیمز رخف  نامز و  راختفا  **** نیدلا رخف  مالسلا  کیلع  و 

نیقی نامگ و  دقان  زا  هرهچ  **** تنخس تاردخم  هتفهن  يا 

نینس روهش و  �هدروآ  مه  رد  **** تاخس ناقفنم  هدرک  فلت  يا 

نیرس اخس ز  ندرگ و  زا  نخس  **** تسامش قرع  قوط  غاد و  �هرخس 

نییلع هب  شدوخ  لیفط  هب  **** يدرب دوخ  وت  ای  تفر  تنخس 

نییزت شتسین  ریوزت  هک ز  **** تفگ دیاب  وت  �هتفگ  زا  يراب 

نیسحت �هولج  ناسحا و  گنن  **** زگره شتبتر  هتفریذپان 

نیمضت وردنا  هدیدان  جنگ  **** لوحنم وردنا  هدرکان  روغ 

نیتم ینشاچ  شیناعم  زو  **** بذع وت  ظفل  قطن و  تسییاهبرش 

نیریش ناج  هن  دوب  شدوخ  ناهج  هن  **** وزا ددنخب  ناج  هک  تطخ  شیپ 

نیکمت متفاین  تناکم  زا  **** وت نم و  نخس  رد  تفگ  متساوخ 

نینچ نینچ و  نیا  يراب  يا  هک  وت  **** شومخ هک  درخ  ارم  دزرب  گناب 

نیرع ریش  ثیدح  شلاب  ریش  **** دنکن تمواقم  رد  را  دیاش 

نیه وش  نتشیوخ  راک  یپ  زا  **** ناه نک  نورب  وا  راک  زا  تسد 

نیگن وچ  دهد  يرتشگنا  رد  نت  **** تس هزوریف  گنر  هب  رگ  نامسآ 

نیهاش �هلمح  کبک و  �هلیح  **** وت اب  نایناهج  تبسن  هب  يا 

نیک هب  هشیمه  تنماد  اب  درک  **** لاحم چیه  لاجم  دشابن  ات 
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نیط نم  هتقلخ  باوج  هب  **** مایق هدومن  ترطاخ  شتآ 

نیقرت نارگید  تیص  زراب  **** تراعشا وشح  حیجرت  هدرک 

نیباک ناکف  نک  فاک  زا  دهد  **** ارت عبط  تانب  ات  وک  وفک 

نینع نامسآ  رکب و  نامز  دش  **** تلاثما دوجو  زک  نامرید 

نیمک درک  ربج  مزع  نآ  رب  دوخ  **** منزن قطن  دوخ  هک  مدوب  هتفگ 

نیکسم نم  يرابنارگ  اب  **** تسب ردنا  مراین  کتیب  ود  نیو 

نیمس ثغ و  داد  هداد  یخس  رد  **** وت نم و  یتدم  کیدزن  هب  ياک 

نیبم رحس  وچ  عنتممان  لهس  **** شاف وت  راعش  نم و  رعش  يو ز 

نید تلود و  رود  وت  نامز  يا  **** دوبن هنامز  رد  وت  رود  هب  ات 

میتی رد  چیه 
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نییآ تبقاع  رهب  زا  بقع  **** زگره ار 

نیکست ومه  هنتف و  ومه  نآ  **** ارت دوب  رانک  رب  رگم  يد 

نیما حور  دیدب و  نات  لک  لقع  **** سدق �هنایشآ  يایاوز  زا 

نیا ردپ  اب  حیسم  اتفگ  حور  **** تسوا رسپ  اب  میلک  اتفگ  لقع 

نیمی ار ز  لامش  دناد  زاب  **** تقلخ �هجیتن  ات  نک  ربص 

نیورپ دنک  ار  شعن  رتخد  **** روما ماظن  رد  هک  ینیبب  ات 

نیبج دنک ز  افق  ار  نامسآ  **** ولع انع و  رد  هک  ینیبب  ات 

نیدرورف جازم  ار  يد  عبط  **** دهد عبط  يابص  زا  یبص  رد 

نیبم شیوخ  مشچ  هب  شنامز  نیا  **** نوک دیاین  وت  مشچ  رد  هک  وت 

نیزرف دوش  اقب  طاسب  رب  **** یکلف �هدایپ  نیا  ات  شاب 

نیز ار  شقطان  سفن  ضیار  **** دنهن قطن  قارب  رب  ات  شاب 

نیرسن خر  زا  داشمش  فلز  **** دسانشب هنیرق  رب  ات  شاب 

نیرق چیه  شنامسآ  مخ  رد  **** دنبای نارق  دص  ریثات  ات ز 

نییعت نکم  شلزان  �هیاپ  **** رگد شناوخم  نیمث  رد  زین 

نیمث رد  راگزور  �هصرع  **** وا زا  دریگب  يرگنب  ات  هک  ناز 

نیفرز رد  زونه  یضعب  دوب  **** شثادحا لفق  هک  سک  نآ  تسوا 

نیلاب هگ  يدش و  رتسب  هاگ  **** دییات وا  دهع  دهم  یپ  زک 

نینج زونه  محر  نایم  رد  **** وا شقشع و  نینح  رد  یملاع 

نیفد زاهج  دوب  ناک  زا  هک  ات  **** ندب تایح  دوب  ناج  زا  هک  ات 

نیزح دابم  نزح  يارس  رد  **** تسا ینعم  زا  یناک  هک  تکاپ  ناج 
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نیعم دنا و  ظفاح  ظفح  رد  ود  ره  **** امکزع ماد  هک  تبخن  وت و 

نیمز رخف  نامز و  راختفا  هرامش 154 : هدیصق 

نیدلارخف ریما  رخافملاوب  **** نیمز رخف  نامز و  راختفا 

نیمضت رنه  وا  کلک  رد  هکناو  **** رمضم اخس  وا  تسد  رد  هکنآ 

نیز شنامسآ  تسیباتفآ  **** يار شباتفآ  تسینامسآ 

نیبج هب  نارتخا  دنسوب  كاخ  **** شرد شیپ  هک  يرتخادنلب  نآ 

نیسحت اه  هتفگ  هب  شفرح  هدرک  **** تنسحا اهدرک  هب  شلقع  هتفگ 

نییزت ار  خرچ  ریت  رتفد  **** دوزفب ملق  زک  تسریبد  نآ 

نیهاش رب  صرح  يوزارت  هب  **** تسکشب اخس  زک  تسداوج  ناو 

نیصح راگزور  تخاس  اهنصح  **** شمزح زا  تلود  يایاوز  رد 

اهیام **** شدوج زا  ملاع  دیلاوم  رد 
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نیجع باتفآ  درک 

نیچ دتفا  بکاوک  طابر  رد  **** دریگ ورف  کلف  نانع  رگ 

نیح رد  دلسگب  زور  زا  شبش  **** دشک زاب  هنامز  مامز  رو 

نیک تعیبط  زا  درادرب  تخر  **** ملح زا  دنکفا  هیاس  اجکره 

نیفرز زا  ددرگ  رازیب  لفق  **** نما زا  دشکرب  هراب  اجکره 

نیهاش رب  روذت  دبای  تسد  **** دنک زارد  رگا  تسد  وا  لدع 

نیط دتسرف  لگ  رهم  اب  شقن  **** دهن ساوح  رب  رهم  را  شمهس 

نینس روهش و  رب  رما  ارت  يو  **** نامز نیمز و  رب  مکح  ارت  يا 

نیمی هدروخ  دوج  وت  نیمی  هب  **** راسی هدرب  رهد  وت  راسی  ز 

نیقی يامنهر  وت  نظ  رون  **** اضق رادزار  وت  کلک  كون 

نیرس ناهج ز  ندرگ و  زا  کلف  **** دنرب زامن  ارت  غاد  قوط و 

نیورپ دوش  رگد  باتفآ  **** دبای یتوق  وت  يار  رگ ز 

نییلع هب  دشکرب  رس  كاخ  **** دنیب تیبرت  وت  ردق  رو ز 

نیقلت اهراک  ریداقم  رد  **** داد وت  کلک  نابز  ار  نامسآ 

نیدرورف نارگتروص  زاس  **** درب وت  مزب  تشهب  زا  باتفآ 

نییعت دنک  یمن  ناشدرخ  هک  **** نانچ تشگ  لقع  نیع  وت  تاذ 

نیا کنیا  دیوگ  هک  دناوتن  **** نآ کنآ  دیوگ  هک  دناوتن 

نیرع ریش  وچ  دوش  تیار  ریش  **** رگا تنادساح  دندرگ  وت  نوچ 

نیمس رازن  دوش  یک  مرو  هب  **** يوق فیعض  دوش  یکدسح  هب 

نیرق وت  لمانا  اب  دوب  هک  **** تسیچ يرصم  دنبشقن  نآ  برای 
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نیکست ار  کلم  باوخ و  ار  هنتف  **** تسوزا رارق و  یب  رادیب و  تسه 

نیفد مولع  زا  دراد  اهجنگ  **** لقع شریرص  رد  نایرع و  تسه 

نیعل وید  کلم  خرچ  زا  شریس  **** زور ره  دنکفب  تسباهش و  هن 

نیمث رد  بیغ  رحب  زا  شکون  **** مدره دشکرب  صاوغ و  تسین 

نیگن رهم  خرچ  رهم  ارت  يو  **** ماتس فرط  خرچ  فرط  ارت  يا 

نیتم ياهرعش  وت  حیدم  رد  **** حدم یپ  زا  دراک  هشیدنا  تشاد 

نیریش شوخ و  وت  فلز  طخ و  نوچ  **** رکب یناعم  وا  تایبا  ردناو 

نینچ تسیتمیزع  ار  ورم  هک  **** سیسخ راگزور  دید  نانچ  نوچ 

شنت رب  افج  زو  **** نامک دیشک  شلد  رد  دسح  زا 
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نیمک داشگ 

نیزح دنام  تابیان  زا  لد  ات  **** فیعض تشگ  تاثداح  زا  نت  ات 

نیزرف شبنج  هب  دز  شلد  هب  **** جنرطش خر  نوچ  ریس  نانچناو 

نیکمت نیا  دراد  وت  هاج  هب  هک  **** ار یفاج  راگزور  نیا  رخآ 

نیکسم نم  زا  دهاوخ  یم  هچ  هک  **** باتع يور  یکی ز  یسرپن  دوخ 

نیلاب مدشاب  وت  ناتسآ  **** دهد صالخ  مرتسب  نیز  وچ  ات 

نییآ تسنتشذگ  ار  نامز  ات  **** مارآ تستعیبط  ار  نیمز  ات 

نیمآ داب  رهم  هب  تنیمز  زو  **** اعد داب  ریخ  هب  تنامز  زا 

نیعم خرچ  داب و  رای  تدزیا  **** مالغ رهد  داب و  هدنب  تملاع 

نیگن ریز  ارت  شخب  ناج  متاخ  ناهج  يا  هرامش 155 : هدیصق 

نیمز يوس  رظن  وت  لامج  ار ز  نامسآ  **** نیگن ریز  ارت  شخب  ناج  متاخ  ناهج  يا 

نیچ رگتروص  وت  يوکین  ضراع  زا  لجخ  **** نتخ راطع  وت  يوبشوخ  �هرط  زا  هریط 

نیهاش زا  تسرت  هدنیابر  وت  قشع  گنچ  **** سواط زا  تسرت  هدنیامن  وت  يور  نسح 

نیعلاروح زا  دش  رازیب  وت  يور  اب  عبط  **** سودرف زا  دومن  ضارعا  وت  يوک  رد  لقع 

نیرس راب  یشکب  اهنت  هک  شاب  نیا  رب  وت  **** قارف راب  دشکب  اهنت  هک  تسنآرب  لد 

نیرس راب  نیرس  راب  همه  تسه  ارت  هک  **** ارم دوزفیب  وت  نیرس  راب  سوه 

نیدنچ مشاب  وت  يور  یب  هک  تسین  نآ  يور  **** کنآ یپ  زا  هنم  تشپ  سپ  نم ز  نخس 

نیکسم دشابن  هک  هب  نامه  درد  نکسم  **** نم لد  نیکسم  وت  رجه  زا  دش  درد  نکسم 

نیشنب نم  زا  ربخ  یب  وش و  ياج  رگد  وگ  **** ناشنب شتآ  رس  رب  ارم  هک  تتفگ  هکنآ 

نیرق دنوادخ  فطل  دبا  زع  اب  درک  **** ارم هچرگ  مرب  کشر  یمه  وت  نیرق  زا 
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نیدلادجم ارزولا  لالج  نینوک  ردص  **** ولع ملع و  ضرغ  لداع  ملاع و  بحاص 

نیقی تخاس  نامگ  شریمض ز  لقع  رد  هکناو  **** دوجو درک  مدع  شدارم ز  کلم  رد  هکنآ 

نیقلت تعاجش  درک  شملق  ار  اهغیت  **** میلعت تغالب  داد  شرنه  ار  اهلقع 

تلود زا  هتشاد  ناورسخ  **** هاگ دنسم و  وا  تعاط  زا  هتفای  ناکلم 
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نیگن جات و  وا 

نیمس ثغ و  نخس  ار  ناهج  هتفگ  وا  مهو  **** نایز دوس و  ربخ  ار  کلف  هداد  وا  يار 

نیرب خرچ  هگ  هولج  وت  رد  يا  يز  رید  **** ریطم ربا  دص  �هیام  وت  فک  يا  شاب  داش 

نینس دنروهش و  وت  ياضر  نارادراک  **** باقر دنا و  بولق  وت  ياوه  نارازگ  قح 

نیهاش ار  کلف  وت  ياطع  راب  دنکشب  **** نماد ار  نیمز  وت  ياخس  دقن  دنک  رپ 

نینج ناج  دنک  هدجس  تکرح  لوا  هب  مه  **** وت رد  يوس  هب  قزر  ددم  دیما  رب 

نیدلا موی  قرع  وچ  شماسم  درآرب ز  رس  **** وت تبیه  زا  یلتمم  نیمز  قرع  دوش  رگ 

نیجع توملا  کلم  نوخ  هب  تسه  ار  كاخ  **** فنع کلام  وت  تمشح  دوب  هک  يراید  رد 

نیک �هرهم  یکی  هزوریف  �هقح  هن  ریز  **** دراذگن یم  وت  رهم  زا  بجعلاوب  رتخا 

نیبوز نوچ  شدب  شقن  دروخ  بآ  رگج  زا  **** ناهج وت  رهق  رجنخ  زا  دنکفب  رپس  ات 

نیرع ناریش  �هرهز  دنک  بآ  رظن  هب  **** ریش رد  روصم  وت  کلک  تردق  دوش  رگ 

نیمضت رد  لزا  هب  ار  دبا  ریدقت  درک  **** تخاس تیار  لزا  نوچ ز  وت  تلود  تروص 

نیکم تسا  ناکم  نوک و  تفص  شدوجو  هک  **** تسدش حاورا  ضباق  نانچ  وت  يایربک 

نیکست زا  تفرگ  هیام  ناهج  ود  بارطضا  **** دومنب ناشیا  هب  ریس  تفص  نوچ  وت  کلک 

نیچ رپ  وا  دسح  زا  دوب  هبعک  خر  هک  **** تسمرتحم هگ  هدجس  نآ  وت  یلاع  رد 

نیبب تسا  نیا  نخس  میوگ  هچ  لیصفت  هب  نم  **** اهب دوزفب  وت  حدم  زا  نم  رعش  ابحاص 

نیتم رعش  ددم  نم  تیبرت  دوب  هک  **** ناوخب عون  همه  هب  نم  تیبرت  �همان 

نیسحت شلوسر  درک  یمه  هک  ناسح  رعش  **** تفرگ رادقم  تمیق و  یتیبرت  زا  رخآ 

نیچ لگ  ناناج  خر  زا  دوب  هدید  یمه  ات  **** هاوخ یم  ربلد  بل  زا  دوب  عبط  یمه  ات 

یمه هنخر  مغ  هب  داسح  لد  **** مال وچ  راد  یمه  هتفخ  انع  ادعا ز  دق 
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نیس وچ  راد 

نیزگ هداب  برط و  ار  برط  ناریزگان  **** تسون هام  ون و  لاس  نخس  اهنابز  رد 

نیبم لابقا  هب  زازعا  تیآ  دوب  ات  **** روصنم يدایا  هب  تحدم  تیار  دوب  ات 

نیعم داب  نیعم  قافآ  همه  رد  تدزیا  **** يوق داب  يوق  لاوحا  همه  رد  تتلود 

نیا زا  تعبط  برط  نآ و  زا  تشیع  تذل  **** ون هم  لاس و  رس  كرابم  نومیم و  وت  رب 

نیمز ردص  راگزور و  بحاص  هرامش 156 : هدیصق 

نید رصان  راگدرک  ترصن  **** نیمز ردص  راگزور و  بحاص 

نیمضت شمتاخ  کلک و  رد  تسه  **** رفظ هکنآ  رفظملا  نبرهاط 

نیمز چیه  هب  نامسآ  زا  دیان  **** ریدقت شتعاط  غاد  یب  هکنآ 

نیفد چیه  باتفآ  دهنن  **** كاخ رد  شنزاخ  رهم  یب  هکناو 

نییزت دهد  ار  نیسوق  باق  **** دنز هیکت  رهپس  رب  ار  شردق 

نیقرت دنک  ار  نوک  زراب  **** شرهق دشک  ناهج  رد  ملق  رو 

نیورپ دنک  ار  شعن  رتخد  **** دوش ماظتنا  رد  نوچ  وا  يار 

نیبج دنک ز  افق  ار  ناثدح  **** دیآ ضارتعا  رد  نوچ  وا  یهن 

نیهاش رب  طسق  نیزاوم  هب  **** شماعنا دادتما  دنکشب 

نیگن ریز  هب  شدمآ  نآ  زا  رهد  **** تس هزوریپ  شنیگن  نوچ  نامسآ 

نیچ دتفا  رد  اوتسا  طخ  هب  **** دریگ ورف  کلف  نانع  رگ 

نیح رد  دلسگب  زور  زا  شبش  **** دشک زاب  هنامز  مامز  رو 

نیک شتآ  ياهلعش  دنک  یپ  **** یپ دراذگ  وا  ملح  اجک  ره 

نیفرز اهلفق  راب  دشکن  **** هراب دشک  وا  نما  اجک  ره 
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نیهاش رب  ورذت  دبای  تسد  **** دنک زارد  نوچ  تسد  وا  ساب 

نینس روهش و  رب  رما  ارت  يو  **** نامز نیمز و  رب  مکح  ارت  يا 

نیمی هدروخ  خرچ  وت  نیمی  هب  **** راسی هدرب  رهد  وت  راسی  زا 

نیز بش  مهدا  زور و  بهشا  **** زور بش و  وت  يایربک  رد  رب 

نیقی يامنهر  وت  نظ  زون  **** اضق رادزار  وت  کلک  كون 

نیرس ناهج ز  ندرگ و  زا  کلف  **** دنرب زامن  ارت  غاد  قوط و 

نیقلت اهراک  ریداقم  رد  **** داد وت  کلک  نابز  ار  نامسآ 

نیدرورف نارگتروص  زاس  **** درب وت  مزب  تشهب  زا  باتفآ 

دوخ **** تسردق هنیع  هب  وت  تردق 
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نییعت دنک  یمن  ناشدرخ 

نیا کنیا  دیوگ  هک  دناوتن  **** نآ کنآ  دیوگ  هک  دناوتن 

نیرق هک  زج  تسه  تیزیچ  همه  **** کنازا دشابن  نارق  بحاص  وت  نوچ 

نیرع ریش  وچ  دشن  شلاب  ریش  **** کیلو دوسح  دنز  تبسن  فال 

نیمس رازن  دوش  یک  مرو  هب  **** يوق فیعض  دوش  یک  دسج  هب 

نیتم تساهرعش  وت  حیدم  رد  **** لاسکی نیا  رد  ار  هدنب  ابحاص 

نیریش شوخ و  وت  فلز  طخ و  نوچ  **** رکب یناعم  نآ  تایبا  ردناو 

نینچ تسیتلاح  هک  انامه  هن  **** نانچ تسا  یتلیسو  ار  وا  هکره 

نیلاب شرسحت  تشخ  هگ ز  **** رتسب شریحت  كاخ  هگ ز 

نینع شتلود  رکب و  شنخس  **** تسه هک  هجیتن  دهد  نوچ  شنخس 

نیزح نزح  نامداش و  يداش  **** دید دیاب  راگزور  زا  همه 

نیزرف شتیانع  هدایپ  کی  **** درکن هک  مدش  انع  تام  هاش 

نیمک راد  هداشگ  وگ  منک  هچ  **** نامک راد  هدیشک  وگ  منک  هچ 

نیکمت نیا  دراد  وت  هاج  هب  هک  **** ار یفاج  راگزور  نیا  رخآ 

نیکسم نم  زا  دهاوخ  یم  هچ  ات  **** باتع يور  یکی ز  یسرپن  دوخ 

نیه ییوگن  ار  دنک  تلود  **** ناه ییوگن  ار  دنت  کلف 

نیهر هار  خرچ  رامیت  هب  لد  **** ارم گنت و  هصرع  تسا و  چوک  تقو 

نیکست دهد  ارم  بارطضاک  **** یسک هنامز  �هنکس  رد  تسین 

نیسحت يوسناز  ياپ  دهنن  **** دوب وت  زج  هکره  هک  ناسحا  نک  وت 

نییآ تسا  نتشذگ  ار  نامز  ات  **** مارآ تسا  تعیبط  ار  نیمز  ات 
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نیمآ داب  عبط  هب  تنیمز  زو  **** اعد داب  ریخ  هب  تنامز  زا 

نییلع هاگراب  زا  رترب  **** وت یلاع  هاگراب  تحاس 

نیمی داب و  راسی  رب  تمیاد  **** دیاز نامز  زا  هک  يرسی  نمی و 

نیعم ثیغم و  رصان و  ظفاح و  **** تزور بش و  نیرفآ  راگزور 

نیکتلرغط تلود  زا  ینمیا  ار  ناهج  يا  هرامش 157 : هدیصق 

نیکت لرغط  تیار  اداب  روصنم  نادواج  **** نیکتلرغط تلود  زا  ینمیا  ار  ناهج  يا 

نیکت لرغط  تمعن  ردنا  تسین  وکنآ  تسیک  **** تسوا ماع  لدع  ار ز  ملاع  فاصنا  تمعن 

نیکت لرغط  تبیغ  روضح و  زا  شیوشت  نما و  **** ناد دیشروخ  تبیغ  روضح و  زا  تملظ  وت و 

ناورسخ
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نیکت لرغط  تعیب  رد  نامسآ  ناشدرواک  **** دنهن یهاگ  نآ  کلم  رارقرب  لد 

نیکت لرغط  تعاط  زا  راگزور  ناشدنکفاک  **** دننکرب هگنآ  هاج  ناج و  لد ز  ناناولهپ 

نیکت لرغط  تکوش  هوکش و  ناهاش  رگد  زا  **** مک تسیچ  هنرو  تسین  شتخت  جات و  رایتخا 

نیکت لرغط  تبسن  رد  نتشیوخ  ینیبب  ات  **** ناهج ردنا  نک  هراظن  ایب  وگ  نودیرف  وک 

نیکت لرغط  تبون  رد  رگد  راب  ناوج  دش  **** دش ریپ  رخآ  هب  رجنس  تلود  رد  رگا  کلم 

نیکت لرغط  تبون  ددرگ  جنپ  ات  نک  ربص  **** دز هس  تبون  مه  درک و  نامرف  ریز  روشک  تفه 

نیکت لرغط  تردق  دمآ  بلاغ  ناز  ناهج  رب  **** ردق زا  ییوگ  تسا  یعون  نیکت  لرغط  تردق 

نیکت لرغط  تلوص  زا  یلو  هن  دوخ  زا  تفگ  **** اهراک رد  ینک  یم  يریلد  متفگ  ار  خرچ 

نیکت لرغط  ترضح  زا  يا  همان  تزاجا  یب  **** زین درک  فرصت  دناوتن  هاک  رد  ابرهک 

نیکت لرغط  تبیه  ناشیدراد  نکاس  هنرگ  **** بآ كاخ و  يدننز  مه  رب  نیکت  لرغط  رکشل 

نیکت لرغط  ترصن  لیفط  يدنشابن  رگ  **** رفط تیار  نوگن  حتف و  يدنام  نادیم  گنت 

نیکت لرغط  تدع  زا  تلآ و  زا  تسه  هچره  **** ناهج مارآ  تسقلخ و  شیاسآ  یپ  زا 

نیکت لرغط  تبغر  ددرگ  رورغم  ودب  ات  **** ضرع لوط و  نیا  اب  تسیک  ملاع  کلم  رخآ  هنرو 

نیکت لرغط  تمه  زا  سرپ  هک  زا  یناد  تفگ  **** تسیچ لاوحا  رهپس  نوریب  هک  متفگ  درخ  اب 

نیکت لرغط  تداع  ششخب  تسفاصنا و  تفگ  **** تسیچ کلم  رد  نیکت  لرغط  تداع  متفگ  زاب 

نیکت لرغط  تمحر  سانش و  نادزی  تمحر  **** مادم دشاب  هنگ  يایوج  هک  يدید  یتمحر 

نیکت لرغط  تجاح  زگره  تسین  نادزی  هب  زج  **** کنآ رهب  یهاوخ  هک  دیاش  نیکت  لرغط  زا  تجاح 

نیکت لرغط  تریس  نداهن  تنم  اطع  رد  **** تسین هچرگ  ار  وا  زج  تنم  ناهج  رب  ار  سک  تسین 

نیکت لرغط  تبرق  زا  يرونا  اتخب  کین  **** تسمزال یتخبکین  ار  نیکت  لرغط  تبرق 

نوچ
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نیکت لرغط  تمدخ  ناتسآ و  سپ  نیز  ام و  **** دوش لصاح  یمه  تمدخ  نیا  زا  يدنوادخ 

نیکت لرغط  تنم  یب  هدعو و  یب  ششخب  **** باتفآ رون  تسربا و  �هیاس  نوچ  ناهج  رب 

نیکت لرغط  تلود  اداب  تسیقاب  ناهج  ات  **** ماظن دراد  نیکت  لرغط  تلود  زا  ناهج  نوچ 

نیکت لرغط  تدم  زا  راگزور  دهاوخ  ماو  **** رهپس نارود  هک  نادنچ  نیکت  لرغط  تدم 

نیکت لرغط  رد  یهاش  رد  زا  هرامش 158 : هدیصق 

نیکت لرغط  رجنخ  نید  �هنحش  **** نیکت لرغط  رد  یهاش  رد  زا 

نیکت لرغط  رد  رب  دبا  هب  ات  **** تسردنا نیز  هب  کلم  یتبون 

نیکت لرغط  رتسگ  رهگ  تسد  **** رهپس يور  وچ  درک  نیمز  تشپ 

نیکت لرغط  رورپ  ناهج  لدع  **** متس درگ  تسش ز  نیمز  يور 

نیکت لرغط  رفغم  دهد  رون  **** ار حتف  مدحبص  نیک  بش  رد 

نیکت لرغط  رس  رب  دهن  تسد  **** دروخ يدرمب  دنگوس  وچ  خرچ 

نیکت لرغط  روشک  فرط  رب  **** درذگن دوش  هشیدنا  رگ  هنتف 

نیکت لرغط  رغاس  زا  ون  هام  **** مزب زور  دروخ  هراغیب  �هصغ 

نیکت لرغط  رکشل  ددع  رب  **** فوقو ار  نامگ  ار و  نیقی  تسین 

نیکت لرغط  رکاچ  یکی  تسیک  **** یهدنامرف همه  اب  کلف  رود 

نیکت لرغط  رسفا  دوشن  ات  **** دهد یک  یمک  ینوزف و  هم ز 

نیکت لرغط  ردفص  مشح  رد  **** دنشک تیار  ود  ود  ره  رفظ  حتف و 

نیکت لرغط  رتخا  يوق  داب  **** يوق رتخا  دوبرد  فرش  هب  ات 

نیکت لرغط  رکیپ  اضق  مزع  **** اضق نانکراک  ورشیپ 

نیکت لرغط  رسمه  یهش  چیه  **** تفاین مه  یسب  تسج  ناهج  مشچ 
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فرح و

وت باتش  نودرگ  بکرم  كاخ  داب  يا  هرامش 159 : هدیصق 

وت بآ  وچ  غیت  �همشچ  راخب  شتآ  **** وت باتش  نودرگ  بکرم  كاخ  داب  يا 

وت باوص  يار  وترپ  تسیک  دیشروخ  **** وت دنلب  ردق  رد  رب  تساجک  نودرگ 

وت باطخ  لداع  ملاع  هاش  زوریپ  **** تسوز لوزن  ار  بقل  مان و  هک  نامسآ  زا 

وت بانج  یلاع  تیامح  رد  مالسا  و  **** تست هاپس  بلق  بکاوم  رد  مایا 

وت باحس  نوچ  فک  مامتها  هب  الا  **** زبس تشگن  یگرب  يزور  راز  تشک  رد 

وت باب  حتف  منم  تفگن  وت  تسد  ات  **** داشگ یک  قلخ  رب  هژیان  هدوج  ربا  دوخ 

وت باتش  گنرد و  ریگ  هتفرگ  ملاع  **** باتش اب  مزع  رد  یگنرداب و  مزح  رد 

وت بارش  ماج  �هعرج  تسا  رثوک  رو  **** تست نانس  كون  �هلهش  تسخ  ودرگ ز 

وت باذع  زا  تست  تمحر  هانپ  يرآ  **** تخیرگرد وت  ياضر  هب  وت  مشخ  یتیگ ز 

ناهج �هصرع  رد  **** يوش نخس  رد  نانس  نابز  زا  هک  اجنآ 
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وت باوج  سک  دهدن 

وت باوخ  دید  ناوتن  مه  باوخ  هب  اجناک  **** مزح ماقم  رد  نانچ  وت  اب  تسا  يرادیب 

وت باتفآ  نوچ  رجنخ  سکع  نمشد ز  **** هکرعم هب  دیآرد  هنیس  كاچ  حبص  نوچ 

وت بات  روفغف  دراد و  هنوگچ  رصیق  **** دنتشادن نیطالس  رازهدص  وت  بات 

وت باهش  نوچمه  کلیب  هنتف  وید  زا  **** دنک یهت  کلامم  نامسآ  هک  ادوز 

وت باقر  کلام  تلود  داب  هدنیاپ  **** قلخ باقر  کلام  وت  ناوج  تلود  يا 

وت ناکم  زا  يادخ  نید  هدرک  رخف  يا  هرامش 160 : هدیصق 

وت ناتسآ  ناهج  يور  کلم و  تشپ  يو  **** وت ناکم  زا  يادخ  نید  هدرک  رخف  يا 

وت ناتسآ  نامز  نیمز و  دصقم  يو  **** وت ناکم  نکمتم  ار  کلم  هدرک  يا 

وت نانب  لذب  رب  رد  تفز  ربا  يو  **** وت عیفر  يار  رب  زا  تسپ  خرچ  يا 

وت ناهج  زا  لامک  لک  تسین  وزج  کی  **** لامک زا  تسیناهج  وت  سدقم  تاذ 

وت ناور  رما  یتسبب  اضق  هار  **** سک چیه  رما  يدوش  ناور  اضق  رب  رگ 

وت نانع  تسد و  هلاو  داب  لیجعت  **** تست باکر  ياپ و  عبات  كاخ  مارآ 

وت نابز  رب  یمه  هنامز  نیا  رد  دنار  **** نامسآ تشاد  ناهن  هنامز  زا  هک  يزار 

وت نامگ  حول  هعلاطم  دنک  وک  ره  **** دوش نیقی  تقیقح  هب  شملاع  رارسا 

وت نایم  رب  رمک  تسب  تخب  تسد  نوچ  **** تسبب رمک  تدعس  علاط  شیپ  هب  ازوج 

وت نایب  فشک و  �هرخس  حتف  رس  ياک  **** تفگن نامسآ  ارت  حمر  نابز  الا 

وت نانس  مرس  ز  هچ ، زا  كامس  حمر  **** نارتخا دنداهن  ریثا  شتآ  رب 

وت نآ  دیوگ  دوب  همشچ  مادک  ردنا  **** حتف بآ  هک  دیوگ  وت  غیت  هنامز  اب  رگ 

وت نامک  درآ  فک  هب  رگا  باهش  تسش  **** شیوخ گندخ  دناسر  دوجو  �هورذ  رب 
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وت نارگ  باکر  تشگ  راوتسا  نوچ  **** کبس دنک  اهلما  نانع  لجا  تسد 

وت ناتسآ  دربن ز  نورب  دبا  ات  هر  **** دنک رذگ  نودرگ  وت  هاج  ناهج  رب  رگ 

يرهش **** اهرسا هب  یتیگ  ود  تست و  ناهج  تهاج 
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وت ناهج  ردنا  ییاتسور  و 

وت نامز  دش  رنه  ياهمان  تسرهف  **** ار هنامز  لصا  وت  بوخ  ياهمسر  زا 

وت ناشن  مان و  دنامن ز  ناشن  مان و  **** یفلکت دوج  یعیبط و  �هدعو  زو 

وت نان  هب  شلسن  يزور  نامض  رد  دش  **** دش مامت  مدآ  شنیرفاک  زور  نآ 

وت نامهیم  درب  لیفط  درب  لیفط  شهر  کی  رگ  **** زاین دوش  تعانق  وچ  التما  زا  دیواج 

وت ناما  رد  نامز  نیمز و  يا  هک  دیوگ  **** نامز ره  لابقا  يدانم  اشداپ  اب 

وت نامرهق  وت و  لظ  داب  جنانیو  **** وا لظ  ییادخ و  کلم  نامرهق  وت 

وت ناور  مکح  عرسم  دابم  نکاس  **** ناور ناهج  رب  اضق  مکح  وچ  وت  مکح  يا 

وت ناوخ  يوس  رب  هداهن  هم  ناوخ  رب  **** خرچ رازغرم  �هربوت  مکح  هک  ادوز 

وت ناس  نییآ و  وت  زا  مناسللا  بطر  **** ماع صاخ و  شیپ  رد  هک  تسا  یتدم  هدنب  نم 

وت ناشفرهوگ  رطاخ  يانث  مهاگ  **** تست راگنرهوگ  رجنخ  ثیدح  مهاگ 

وت ناتسوب  نوچ  سلجم  يوزرآ  رد  **** ما هداهن  سگرن  وچ  هدید  ود  ات  تسیرمع 

وت ناک  ایرد و  وچ  تسد  ود  ندیسوب  **** میزور درک  لجوزع  يادخ  رخآ 

وت نامسآ  زا  هدش  ورف  اقب  هام  **** دابم دوب  نیزم  هام  هب  نامسآ  ات 

وت ناج  هب  اقب و  هب  نارتخا  دنگوس  **** کلف رب  داب و  کلف  ياقب  ارت  ناج 

وت نابساپ  اضر  نیع  هب  اضق  میاد  **** ناهج رد  داب و  ناهج  نابساپ  وت  مزح 

وت ناوج  تخب  �هیاس  ریپ  خرچ  رب  **** باتفآ دض  دوب  هیاس  هک  ات  هداتفا 

وت نازخ  راهب و  ناگرهم و  زورون و  **** داب دعس  نومیم و  كرابم و  هدنخرف و 

وت نامسآ  کلف  سمش  نید و  سمش  يا  هرامش 161 : هدیصق 

وت ناتسآ  ناهج  ردص  کلم و  ردص  يا  **** وت نامسآ  کلف  سمش  نید و  سمش  يا 
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وت نانب  لذب  ربمه  تفز  ربا  يو  **** وت عیفر  يار  ربمه  تسپ  خرچ  يا 

وت نانع  تسد و  �هلاو  داب  لیجعت  **** تست باکر  ياپ  عبات  كاخ  مارآ 

رهد بابسا 
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وت نایب  فشک و  �هرخس  لقع  لاکشا  **** وت ياخس  تسد  �هداد 

وت ناهج  زا  لامک  لک  تسین  وزج  کی  **** لامک زا  تسیناهج  وت  سدقم  تاذ 

وت ناکم  يدوب  وت  ناکم  زا  ردق و  زا  **** سک چیه  ياج  يدوب  اور  ناکمال  رگ 

وت ناور  رما  یتسبب  اضق  هار  **** سک چیه  رما  يدوش  ناور  اضق  رب  رو 

وت نابز  رب  یمه  هنامز  نیا  رد  دنار  **** نامسآ تشاد  ناهن  هنامز  زا  هک  يزار 

وت نآ  دیوگ  اضق  مکح  تسیک  روظنم  **** نیمز رد  هک  دیوگ  وت  کلک  هنامز  اب  رگ 

وت نامگ  حول  �هعلاطم  دنک  وکره  **** نیقی دوش  تقیقح  هب  شملاع  رارسا 

وت نانس  دنیبب  رهپس  �هدید  رگ  **** دنک شنزرس  وت  رجنخ  هبار  خیرم 

وت ناوخ  لظ  ناو  وت  ماج  سکع  تسه  نیا  **** تسین سمش  ریثات  ردب ز  لاله و  لکش 

وت نایم  رب  رگم  تسا  هدش  وت  تسد  نوچ  **** تسبب رمک  تدعس  علاط  شیپ  هب  ازوج 

وت ناسو  نییآ  زا  دش  رگد  ناسو  نییآ  **** ار کلم  يانبا  رنه  بتارم  ردناو 

وت نامک  درآ  فک  هب  رگا  باهش  تسش  **** شیوخ گندخ  دناسر  دوجو  �هورذ  رب 

وت ناتسوب  زا  هدمآرب  انف  خیب  **** دوب تیبرت  ابص  داب  ار ز  خاش  ات 

فرح ه

هاج تلود و  نامض  ردناک  دزیا  ساپس  هرامش 162 : هدیصق 

هاگ دنسم و  ردص  هب  يدیسر  زاب  ماک  هب  **** هاج تلود و  نامض  ردناک  دزیا  ساپس 

هابت ياهلاح  دوب و  نیزح  ياهلان  هچ  **** تدم نیردناک  تسدیدن  هکنآ  دناد  هچ 

هآ نارازهدص  دوب و  یمد  وت  تبیغ  ز  **** درد نارازهدص  دوب و  یلد  وت  تقرف  ز 

هایس هتشگ  صاوخ  يور  وت  قارتفا  زو  **** دیپس هتشگ  ماوع  مشچ  وت  راظتنا  رد 

هار هب  مشچ  ود  همه  رب ، رد  هب  شوگ  ود  همه  **** تندمآ رهب  قیالخ ز  رازه  دص  وچ 
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هاقوشاو هاترسحاو و  هک  ود  نیمه  نخس  **** گرزب درخ و  نابز  رب  وت  تمدخ  قوش  ز 

هاگآ راک  رازه  رب  کلف  هب  یلد  ره  ز  **** دنبای یهگآ  ریدقت  هکنآ ز  رهب  ز 

وچمه هنامز 
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هللا الا  هلا  نود ال  �هنامز  یهز  **** دنکفا دب  تسد  هب  ار  ییوت 

هاج هن  داد و  لام  هن  ورمع و  هن  داد و  دیز  هن  **** ارت داد  يادخ  يرای  اراوگرزب 

هاوخم چیه  ورمع  زو  زاسم  چیه  دیز  ز  **** دوب زاس  يادخ  میاد  وت  ياهراک  وچ 

هانگ چیه  دوبن  ار  یکی  هچرگا  یکی  **** تسرب داتفوا و  هطرو  نیرد  رارطضا  هب 

هاد هچ  هاش و  هچ  ناوج  ریپ و  هچ  درم  هچ  نز  هچ  **** سیفن سفن  رازه  نیدنچ  هک  تست  ملع  هب 

هانش نایهام ز  دننامب  راذگ  رد  هک  **** زونه ورم  دور  تسنانچ  هتشک  نوخ  ز 

هایگ يامن  دوب  نوخ  زا  هک  رادم  بجع  **** لاس نیدنچ  دعب  هتشک  سب  شاهتشد ز  هب 

هاگن تاضق  ناز  تشاد  لج  زع و  يادخ  **** اضر داد  يادخ  ياضق  هب  لد  هک  ارت 

هاگن وت  يوس  دنک  یم  اضر  نیع  هب  نآ  زا  **** اضر يور  اضق ز  مشچ  دزوسب  یلب 

هانپ تشپ و  دوب و  رای  تمرجال  يادخ  **** ار یقلخ  قلخ  هب  یهانپ  تشپ و  هک  ییوت 

هاپس هک  هب  رهپس  دشاب  هک  قیرط  ره  هب  **** دوبن هاپس  ترگ  ترهپس  داد  صالخ 

هالک وت  تمدخ  شیپ  کلف  هداهن  ای  و  **** رمک وت  تمدخ  شیپ  ناهج  هتسبب  ایا 

هاوفا رد  تست  رکش  رکش  ین  هک  اجک  **** لاوقا رد  تست  مسر  رمس  ین  هک  اجک 

هاک درادنرب  هداجیب  توق  هک  نانچ  **** درادرب هوک  وت  ملح  توق  هب  اوه 

هلا نید  نابساپ  کی  وت  ساپ  هب ز  هن  **** لوسر عرش  نامرهق  کی  وت  رهق  هب ز  هن 

هابشا بآ  رد  زج  لاثما و  هنیآ  رد  زجب  **** دید يراین  نآ  زا  يدیعب  لثم  هبش و  ز 

هارکا یب  عوط  هب  رابجا و  یب  عبط  هب  **** ندرگ دهن  ارت  دارم  قوط  رهس 

هاچ �هیاس  مسر  هرابکی  دهاوخب  رگا  **** کلف باتفآ  درادرب  وت  يار  نوع  هب 

وت ناوخ  هب  تسیهبشت  **** خرچ دبنگ  جوا  وت  ردقز  تسا  یتیاکح 
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هام نمرخ  لکش 

هاتوک دش  زاین  نابز  زآ و  تسد  هک  **** دیسرب یتیاغ  هب  تدوج  یتسدزارد 

هاگ هگ و  یب  مسر  هب  يدادب  دنچ  نان  هک  **** دوجو هب  دننز  لثم  یئاط  متاح  رگا ز 

هاجنپ وت  مالغ  یئاط  متاح  وچ  یهز  **** نید تیمح  زا  يداد  رطخ  هب  ناج  هک  ییوت 

هادف هدبع و  دنسیون  تناگدنب  هب  **** تسوا �هدنب  رازه  متاح  وچ  هکنآ  متاح  هن 

هابور �هلیح  تسریش و  �هلمح  ثیدح  **** وا توق  اخس و  رب  وت  تردق  ثیدح 

هاش ترضح  يور و  مالسا  �هبق  يوس  هب  **** دعس علاط  تسرد و  مزع  هب  هداهن  ایا 

هاک يداش  يازف  هدنا  تمیزع  یهز  **** خلب فحصم  ام  شیع  دش  وت  خلب  مزع  ز 

هاگرخ همیخ و  هار  رس  هب  دز  هجاوخ  هک  **** دنیوگ نآ  نیا و  هک  مد  نآ  زا  هللاابذوعن 

هاگرکشل نظ  دوب و  ارک  خلب  نامگ  **** تساهلد رب  ورم  فیجارا  غاد  زونه 

هاوگ تسه  يادخ  متفگ  هک  ثیدح  نیا  رب  **** تست تمدخ  يارب  زا  سخرس  ماقم  ارم 

هاره ورم و  خلب و  روباشن و  تسیکی  ارم  **** تسین لصاح  تسوا  مدوصقم  هک  وت  تمدخ  وچ 

هاش وچ  هدایپ  نتفر  دوبن  اجک  نانچ  **** خر وچ  بسا  ریسم  دشابن  هک  ات  هشیمه 

هارفا داب  يارع  زا  یکلف  يزاب  هب  **** تودع رمع  داب  تام  هش  هثداح  لیپ  هب 

هابح هب  نارتخا  تسوب  نیمز  هدرب  هیاس  وچ  **** عوط هب  نامسآ و  رب  تردق  �هیاس  هداتف 

هاگپ دادماب  چیه  ارت  دوسح  بش  **** دبا هاگنابش  ات  دوبن  دوخ  دابم و 

هار زا  نم  كرت  نم  رب  تمالس  هب  دمآ  هرامش 163 : هدیصق 

هاوخدب هدوسآرب ز  گنج و  زا  هتخادرپ  **** هار زا  نم  كرت  نم  رب  تمالس  هب  دمآ 

هام زا  رت  هتسیاب  خر و  هتفه  ود  هام  نوچ  **** ورس زا  رت  هتسیاش  تماق و  یهس  ورس  نوچ 

هاگرخ هب  هام  دنز  گنچ  رگا  تسهام  **** نادیم هب  ورس  دنز  يوگ  رگا  تسورس 
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هاتکی لد و  کی  هبلغ  یب  هلغشم و  یب  **** نیشود بش  رد  وا  نم و  هگرحس  تقو  ات 

رد
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هاگیب هگ و  یم  يروخ  هک  هب  وا  تروص  اب  **** ریگبش بش و  رد  يوب  هک  هب  وا  تبحص 

هار یمه  تخاس  وا  مدناوخ  یمه  رعش  نم  **** دز یمه  گنچ  وا  مدروخ و  یمه  هداب  نم 

هاشکلم حتفلاوبا  لداع  کلم  حتف  **** زور کی  هب  دوب  نوچ  هک  تفگ  یمه  زور  ات 

هاگرد هب  شدتسرف  لمح  یمه  روفغف  **** هنیزخ هب  دتسرف  جاب  یمه  شرصیق 

هانشهش تسین  وا  زجب  ار  ناهج  ناهاش  **** دنوادخ تسین  وا  زجب  ار  نیمز  ءانبا 

هاگ تعفنم و  همه  تسه  وا  تعلط  زو  **** ردق تبترم و  همه  تسه  وا  تعاط  زا 

هاگ رد  هدش  یفاص  �هرقن  دنکن  ناصقن  **** خرچ رب  هدش  ناشخرد  رهم  دوشن  عجار 

هاگآ ژد  ریش  نوچ  ردنا  فاصم  هب  دماو  **** کلم بلط  یتیگ  هب  درک  یمه  هک  سک  نآ 

هاگآ دش  هک  هگنآ  دب  هاشنهش  دنب  رد  **** نکیلو شیوخ  هگیاپ  زا  دش  هاگآ 

هاگنب هدش  تراغ  هدرپارس و  هدنکرب  **** رکشل هدز  مهرب  رسفا و  شرس  هدرب ز 

هاک نوچ  هدش  سپ  هدمآ و  گنج  هب  هوک  نوچ  **** شهاپس ار و  وا  رم  هتسب  رسپ  جنپ  اب 

هآ ناش  همه  تفگ  ترسح و  ناش  همه  تفج  **** مع ناش  همه  دزن  تنحم و  ناش  همه  شیپ 

هاچ نت  دید ز  مهو  نهآ  دنب  دیدمه ز  **** شتخت تکلم و  یکلم  رد  عمط  درک  نوچ 

هاتوک دیاب  یمه  درک  نخس  يور  نیز  **** شیدنادب شیوخ  زا  هب  هاوخوکن  هناگیب 

هاک ودع  راد و  یلو  وت  دج ، ردپ و  نوچ  يو  **** ریگناهج رادهپس و  وت  دج ، ردپ و  نوچ  يا 

هام یکی  هب  يداشگ  تسیناهج  هک  نادنچ  **** زور یکی  هب  یتسبب  دوب  ودع  هک  نادنچ 

هابور �هرخس  دوشن  روالد  ریش  ات  **** يراکش دیص  دوشن  يراکش  زاب  ات 

هاوخوکن دازآ  وت  شیدنادب  دنب  زا  **** شیدنادب دانامب  هنوگنیز  وت  دنب  رد 

هللا وت  رای  قح و  دنوادخ  رای  وت  **** دزیا وت  تشپ  مجع و  كولم  تشپ  وت 

هاش ترضح  لامج  کلامم  لک  لامک  هرامش 164 : هدیصق 
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لامج کلامم  لک  لامک 
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هلا نید  ریصن  نآ  رصن  نساحملاوبا  **** هاش ترضح 

هاج دنسم و  زع  تسردص و  شلاب  رخف  هک  **** نید بذهم  لجا  ردص  لداع و  ریما 

هابت ماظن و  یب  شیب  نیا  زا  دوب  هچرگا  **** نم مظعم  ءاهراک  همه  داد  ماظن 

هام شدرگ  يارو  شردق  شبنج  رادم  **** تسه هک  راگزور  دیشروخ  تعفر و  رهپس 

هالک هنامز  رس  رب  وا  تمشح  هداهن  **** رمک هنتف  نایم  زا  وا  تبیه  هداشگ 

هاچ ردنا  هدنامب  ناویک  شهاج  جوا  ز  **** تحت ردنا  هدنامب  نودرگ  شردق  قوف  ز 

هار ددنبب  کلف  کین  دب و  رب  کلک  هب  **** زار درآرب  مدع  متک  لد  زا  مهو  هب 

هللا الا  هلا  ردق ال  اضق و  یهز  **** تفگ هچ  دیدب  نامسآ  شملق  دقع  لح و  هچ 

هایگ رهم  هروش  درآرب ز  فطل  بآ  هب  **** نوکس هراخ  گنس  دربب ز  رهق  داب  هب 

هاک ددرگ  هوک  وچ  شزاون  میسن  کی  هب  **** هوک ددرگ  هاک  وچ  شباتع  مومس  کی  هب 

هاگآ راگزور  زار  زا  شرطاخ  يافص  **** یهنم نارتخا  رس  زا  شترکف  میمص 

هاگن هزرش  ریش  يوس  دنک  مشخ  هب  رگو  **** رظن هنتف  روش و  يوس  دنک  محر  هب  رگا 

هابور ار  هزریش  ریش  وا  تسایس  دنک  **** مارآ ار  هنتف  روش و  وا  تیانع  دهد 

هاپس هراتس  ارت  مکح  عباتم  ایا  **** عیطم هنامز  ارت  رما  قفاوم  ایا 

هاج دراد  دافتسم  کلف  وت  تعفر  ز  **** دوج دراد  راعتسم  اخس  وت  تمه  ز 

هاتوک ابرهک  تسد  هک  نماد  دوش ز  **** دنک زارد  ار  تسد  رگ  وت  لدع  هک  ییوت 

هاوفا رد  تسین  وت  دوج  تیاکح  زجب  **** ماهوا رد  تسین  وت  حدم  رکفت  زجب 

هاگرد �هناتسآ  تسرت  عیفر  ارت  **** ردق ردنا  يرسک  ناویا  �هنامسآ  زا 

هاوخدب ارت  مکش  رد  زج  درادن  نیمز  **** يوگدب ارت  مدع  رد  زج  دباین  نامز 

هاگن دننک  ودب  نوچ  وا  تمرح  میرح  **** مرح وچمه  مصخ  ار ز  سک  همه  دهد  ناما 
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دادماب تشگ  لما  ماش  زامن  **** وت تلود  هب  ار  هدنب  نیا  اراوگرزب 
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هاگپ

هایس زور  رازه  نودرگ  يراکدیپس  **** يدروآ میورب  يدوب  وت  يار  هن  رگا 

هاوگ هدیصق  نیا  تسمامت  غورد  نارب  **** دندرک مهتم  وت  فالخ  هب  رگا  ارم 

هانگ هب  مفسوی  گرگ  زا  رتکاپ  هنرگو  **** منهریپ مصخ  دولایب  قرز  نوخ  هب 

هاگرخ نیا  فقس  تسطیحم  هک  ات  هرامه  **** نادیم نیا  نحص  تسا  طیسب  هکات  هشیمه 

هآ هلان و  نیرق  يداعم  وچ  تفلاخم  **** شیع يداش و  میدن  یلاوم  وچ  تقفاوم 

هاگ هگ و  یب  داب  وت  مکح  رخسم  رگد  **** کین دب و  رد  داب  وت  يار  قفاوم  یکی 

هاک هب  رفک  يازف و  نامیا  تمرح  لدع  هب  **** دنب نمشد  ياشگ و  نودرگ  لکشم  کلک  هب 

هاش ترضح  لامج  ترازو  ردص  لالج  هرامش 165 : هدیصق 

هلا نید  لامک  لماک  لضفم  لجا  **** هاش ترضح  لامج  ترازو  ردص  لالج 

هاش نیزرف  هچ  مدش  نیزرف  مدوب  هدایپ  **** وا دماحم  زا  هک  دمحم  دمح  يازس 

هابت دوب و  ماظن  یب  وا  تیانع  یب  هک  **** ارم راک  داد  بیترت  قنور و  ماظن و 

هاج ناویک  يار و  دیشروخ  تیانع و  کلف  **** راسی هراتس  تردق و  ردق  ناوت و  اضق 

هام �هیاپ  شیپ  تسیهام  یتسپ  ثیدح  **** وا تعفر  بنج  هب  نودرگ  تعفر  لاثم 

هالک باتفآ  تسریرس و  شنامسآ  هک  **** دیسرب یتیاغ  هب  شردق  يراد  هالک 

هاچ ردنا  دیامن  یتیگ  شهاج  جوا  ز  **** تحت ردنا  دیامن  نودرگ  شردق  قوف  ز 

هار ددنبب  کلف  کین  دب و  رب  کلک  هب  **** زار درآرب  مدع  متک  لد  زا  مهو  هب 

هللا الا  هلا  ردق ال  اضق و  یهز  **** تفگ هچ  دیدب  نامسآ  شملق  دقع  لح و  وچ 

هایگ رهم  هروش  دنامدب ز  تیصاخ  هب  **** شفک باب  حتف  ناراب  توق  هب  اضق 

هاک ددرگ  هوک  وچ  شزاون  میسن  کی  هب  **** هوک ددرگ  هاک  وچ  شباتع  مومس  کی  هب 
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هاگآ راگزور  زار  زا  شرطاخ  يافص  **** یهنم نارتخا  رس  زا  شترکف  ریمض 

هزرش ریش  يوس  دنک  مشخ  هب  رگو  **** رظن هنتف  روش  يوس  دنک  محر  هب  رگا 

ریش وا  تسایس  دنک  **** مارآ ار  هنتف  روش  وا  تیانع  دهد 
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هابور ار  هزرش 

هاپس هراتس  ارت  رما  عباتم  ای  و  **** عیطم هنامز  ارت  مکح  قفاوم  ایا 

هاوفا رد  تسین  وت  رکش  تیاکح  زجب  **** ماهوا رد  تسین  وت  حدم  رکفت  زجب 

هاگرد �هناتسآ  تسرت  عیفر  ارت  **** کلم ردنا  يرسک  ناویا  �هنامسآ  زا 

هاوخدب ارت  مکش  رد  زج  دباین  نیمز  **** يوگدب ارت  مدع  رد  زج  دباین  نامز 

هانپ دننک  ودب  نوچ  وت  تمرح  میرح  **** مرح وچ  وا  مصخ  ار ز  سک  همه  دهد  ناما 

هاتوک ابرهک  تسد  هک  نماد  دوش ز  **** ینک زارد  رگا  تیامح  تسد  هک  ییوت 

هاگپ دادماب  تشگ  لما  ماش  زامن  **** وت تلود  هب  ار  هدنب  نم  اراوگرزب 

هایس زور  رازه  نودرگ  يراکدیپس  **** يدروآ میور  هب  يدوب  وت  يار  هن  رگا 

هاگن وت  يوس  دنک  یم  اضر  نیع  هب  اضق  **** کنآزا دشاب  هکره  هب  نک  مرک  مشچ  هب  رظن 

هابور �هلیح  تسریش و  �هلمح  ثیدح  **** نم تعاط  يازا  ردنا  ییوت  نوچ  باتع 

هاوگ هدیصق  نیا  تسمامت  غورد  نآ  رب  **** دندرک مهتم  وت  فالخ  هب  رگا  ارم 

هانگ هب  مفسوی  گرگ  زا  رتکاپ  هنرگو  **** دندولایب نهریپ  ارم  قرز  نوخ  هب 

هاگرخ ار  خرچ  تسطیحم  هک  ات  هشیمه  **** نادیم ار  كاخ  تسطیسب  هک  ات  هشیمه 

هاگ هگ و  یب  داب  وت  ياضر  هب  نآ  طیحم  **** کین دب و  رد  داب  وت  دارم  هب  نیا  طیسب 

هاکدساح يازف و  ناج  تنخس  فیاطل  **** ياشگ هعلق  دنب و  هنتف  تملق  جیاتن 

هاتود هشفنب  نوچ  تشپ  وت  تمدخ  هب  ارم  **** رت نسوس  وچ  نابز  نم  تیبرت  هب  ارت 

هاک نارفک  يازف و  نامیا  تمرح  لدع  هب  **** دنب نمشد  ياشگ و  نودرگ  لکشم  کلک  هب 

هآ هلان و  نیرق  يداعم  وچ  تفلاخم  **** زع يداش و  میدن  یلاوم  وچ  تقفاوم 

هاش ترضح  يوس  هک  دعاسم  تخب  اذبح  هرامش 166 : هدیصق 
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هاگ نیدنچ  زا  سپ  داد  مهر  درک و  یمدرم  **** هاش ترضح  يوس  هک  دعاسم  تخب  اذبح 

هاوفا رد  نم  نتفران  نتفر و  نخس  **** يدنکفا زور  همه  ترسح  رس  زک  ام  دعب 

مود ینعی  هنجنمهب  زور  **** یمدحبص نم  �هرجح  رد  دمآ ز  ردنا 
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هام نمهب  زا 

هارمه دش  نورب  رهش  زا  هک  زیخرب  تفگ  **** مجع خیرات  هس ز  یس و  دصناپ و  رب  لاس 

هابز لیسلا  غلب  لیخت  شقن  ینک  هچ  **** مقف رمالا  یضق  ددرت  هار  يور  هچ 

هابشا زا  دوب  هک  یقیفر  وچ  یشاحت  یب  **** تخورفب یغارچ  تفر و  ارم  تخیگنارب  نوچ 

هار هن  درک و  یهر  هن  معادو  هک  یباتش  هب  **** متفر نوریب  مدیشوپب و  هماج  نم  هک  ات 

هاگ رب  یهاش  وچ  درک  ارم  تسب  یلمحم  **** روتس دروآ  شرفم و  رد  هب  درب  نورب  وا 

هاگآ مدوبن  هار  یب  هر و  زک  نانچنآ  **** دنارب لیجعت  هب  رادشه و  وش و  تکاس  تفگ 

هاب زا  نینع  رز و  زا  ریقف  مشچ و  زا  یمعا  **** لثم هب  درادن  هک  يو  زا  متشاد  یتنم 

هاره روباشن و  ناگرزب  نایعا و  همه  **** دیسرب يدفوب  هبحر  رد  هب  اقافتا 

هارکا عوط  نآ  رد  هن  تلالم  عبط  نآ  رد  هن  **** درب یم  تمالس  هب  مهار  �هلمج  نینچمه 

هاک وج و  ار  مرخ  داد  یمه  هک  يدح  هب  ات  **** شفک یحسم و  یمه  داد  ارم  هک  ییاج  هب  ات 

هایم راهنا و  دوب ز  هر  همه  مثیدح  هک  **** دش ادیپ  منخس  ردنا  رگم  نوحیج  فوخ 

هاگآ تیوج  هتشگان ز  هتسجان و  يا ز  **** سرتم يوج  نیزک  تفگ  ارم  درک و  نم  هب  خر 

هاچ زا  يوج و  هدید ز  نم  هتسج و  اسب  يا  **** نیبب يوج  نیا  هک  تفگ  ارم  درک  انش  هب 

هللا ءاشام  هک  دنار  نابز  هب  ترک  دنک  **** اجنآ داد  یمه  میلعت  هک  دهع  نآ  ردنا 

هادف يوج و  نیدب  تستستشبن  شیپ  هدبع  **** راب دص  نوحیج  دشاب  نیا  �همین  را  هللااب 

هارکتسا امش  دیاین ز  عنم  ام  هک ز  **** تسین یکاب  ارم  تسا  نینچ  وچ  يرآ  متفگ 

هللااب الا  هوق  لوح و ال  تفگ ال  **** تفرب شوه  نم  میدیسرب ز  نوحیج  هب  نوچ 

ياهیلد هداس  نآ  زا  زاب 
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هابت شیوخ  تحلصم  دنکن  ات  منک  هچ  **** دروآ نامیکح 

هانش هب  مد  کی  هب  تشذگب  نازادنا  تسد  **** تسجرد نوحیج  هب  يرازا و  تسبرب  تفر و 

هاگ یب  نتشذگ  تقو  نکم  زیخ و  نیشنرد  **** تسلهس يدیدب  هک  اتفگ  دمآزاب و  زاب 

هاوخ يرای  نم  هد و  يرای  همه  وا  رای  ود  نوچ  **** مه هب  ود  ره  ورد  میتسشن  دروآ و  یتشک 

هابور نوچمه  نز  نوریب  نز و  ردنا  رس  نم  **** تسشنب یتشک  �هشوگ  یکی  هب  يریش  وچ  وا 

هاگ یتشک  بل  هب  دمآ  یتشک و  زا  متسج  **** تشذگب تمالس  هب  یتشک  وچ  رمالارخآ 

هاک مغ  یناوج  وچ  ناج و  وچ  يازفا  يداش  **** یشوخ هب  یناوج  ناج و  نوچ  مدید  يا  هصرع 

هایگ هب  ناوضر  �هضور  زا  وشم  یضار  تفگ  **** دمرت داوس  تستشهب  تخب  يا  متفگ 

هاپس ضرع  ورد  ینیبب و  هعلق  ات  شاب  **** کلم داب  ورد  ینیبب و  رهش  ات  شاب 

هاش شک  تبینج  تفگ  ارم  تسیچ  نآ  متفگ  **** تساخب رهش  رد  يدرگ ز  مدوب  نیرد  ات 

هاگن داراد  هثداح  ره  هدننیرفآ ز  **** شناهج ود  ردنا  هک  هاش  رب  مدرک  نیرفآ 

هاگن درک  هبش  لکش و  نآ  رد  وچ  نم  �هدید  **** مشیپ تبینج  دروآ  هصقلا و  دمآ 

هام هبش  کی  ورب  هتسب  یبش  هریت  نوچ  تسار  **** ینیز قرغم  ریز  هیس  دوب  يرتسا 

هایس وت  گنر  وچ  وت  زا  قارب  زور  يا  متفگ  **** هس ره  شباکر  وناز و  مس و  مداد  هسوب 

هاتوک هر  ارم  تسدنلب و  هیاپ  ارت  هک  **** مارخ زاب  دوخ  رخآ  يوس  هب  تداعس  هب 

هانگ تسهانگ  يور  همه  هب  نامرف  كرت  **** ین هک  تفوک  یمه  تسد  وا  متفگ و  یمه  نیا 

هاگن درک  نم  �هیاپ  نم و  هب  اجنآ  تخب  **** مدرک شنانع  دصق  مدش و  هبنتم 

هاجنپ تباکر  درگ  نونک  تسهام  وچ  هک  **** نکم شومارف  هاش  رد  هب  ار  ام  تفگ 

هارفا داب  منک  یعس  نینچ  شاداپ  هب  هک  **** مشاب سک  نآ  نم  هک  انامه  هن  رخآ  متفگ 

سپ لدشوخ و  شمدرک 
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هاج هب  تسنوزف  هردس  زا  هک  هدس  نادب  ات  **** دنار مدروآرد و  ياپ 

هابج هب  شدنرب  هدجس  ناهج  نیطالس  هک  **** ناهج دنوادخ  يالعا  هگرد  �هدس 

هالک دیشروخ  تسریرس و ز  شنودرگ  هک ز  **** مان دمحا  عبت  مشاه  لد  ردیح  هاش 

هاگآراک ردق  تسه  وا  ترضح  رد  هکناو  **** يازفاراک اضق  تسه  وا  رجنخ  اب  هکنآ 

هار دز و  ییاون  شوه  نم  رس  ردنا  ییوگ  **** تخب یپ  رد  نانک  صقر  برط  هب  ناج  مدشرد 

هآ مدرب  نامگ  هچنآ  مرس  هب  دمآ  هآ  **** تفگ نیکسم  دتسب  مراب  بجاح  وزا  نوچ 

هاتود داب  نینچ  هلاس  همه  هتشر  نآ  کحیو  **** درگم زاب  وزا  هللاذاعم  تفگ  شبجاح 

هالص دنتفگن  غاز  ام  میاص  دشن  ات  **** مشچ هک  دندرب  هدئام  رس  هب  ار  ام  ودره 

هاوخب شفک  هنب  هزوم  اکنخ  متخب  تفگ  **** دش غراف  کلم  تسد  مبل  ماربا  وچ ز 

هاگ هب  هاگ  قسن  ددرگب ز  زین  اهلاح  **** فیدر وچ  متخب  هتشگ و  يور  وچ  نم  مدق  نیز 

هاچ مک  يریگ  هک  رصم  نیرد  وت  يزیزع  هن  **** هیت مک  يریگ  هک  هوک  نیرب  وت  یمیلک  هن 

هاگرخ يراد  هچ  گنت  کلم  نامالغ  رب  **** ورب لاح و  نیا  قیال  ناوخب  دنچ  یکتیب 

هاقوشاو زا  رپ  روف  رب  تعجر  نآ  زا  ناج  **** تفر مدرک و  ادا  رعش  نیا  مدرک و  نانچمه 

هاوگ تسدوجو  هچره  رب  وت  یتسهب  ياک  **** شیپ تاجانم ز  تسد  سپ  تیلای ز  ياپ 

هاگآ ددرگن  باوخ  نیزا  زگره  ناهج  ات  **** راد میاد  اکلم  ار  کلم  رادیب  تخب 

هام دش  نورب  اضق  قاحم  زا  هرامش 167 : هدیصق 

هاش دش  نورب  رطخ  يارع  زو  **** هام دش  نورب  اضق  قاحم  زا 

هاک يداش  يازف و  مغ  يرتسب  **** درک یط  تیفاع  شارف  زاب 

هاگ دنسم و  ردق  دوزفب  زاب  **** کلم تلم و  نهو  تشادرب  زاب 

هللادبع يادخ  نید  نیز  **** ناهج هاشداپ  کلم  تنیز 
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هاتوک نامسآ  ریثات  تسد  **** تسوا تلالج  نماد  زا  هکنآ 

هارمگ نارتخا  ناطلس  يار  **** تسوا تمه  ضرع  لوط و  رد  هکناو 

شردق شیپ  **** رمک هداشگ  اضق  شساپ  شیپ 
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هالک هداهن  ردق 

هابور شتعاط  قوط  یب  ریش  **** وهیت شتلود  زرح  یب  زاب 

هام نمرخ  لکش  باتهم  سکع  **** تخومآ شتلود  رتچ  زا  هکناو 

هاگآ راگزور  زار  زا  شمزح  **** یهنم نارتخا  رس  زا  شمزع 

هاچ �هیاس  ماو  دیشروخ  رون  **** درازگب شنشور  يار  زا  هکنآ 

هاگرخ دراد و  همیخ  ناهج  کی  **** خرچ دبنگ  وچ  شتمه  �هصرع 

هاوفا رکش  رپ  وت  رکش  يو ز  **** لاوقا رمس  رپ  وت  مسر  يا ز 

هاج متاخ  نیگن  تباتفاو  **** ردق مراط  نیمز  تنامسآ 

هاک درادن  ابرهک  تعاط  **** تهاج تیامح  رد  سپس  نیز 

هانپ هیاس  باتفآ و  زا  دشاب  **** کنانچ وت  تیامح  دش  یمرح 

هاگپ دادماب  رهدلادبا  **** تسه وت  يار  باتفآ  ار ز  کلم 

هادف هدبع و  تسا  هتشبنن  **** کلف وت  یلاع  هاگرد  هب  زج 

هاگن وت  رد  راگزور  �هدید  **** درک دهاوخن  اضر  نیع  هب  زج 

هاپس هراتس  ارت  هاپس  دش  **** عیطم هنامز  ارت  عیطم  دش 

هاوگ عبط  راهچ  رهپس و  هن  **** تفرش �همان  فقو  رب  تسه 

هانگ تستعاط و  وت  نیک  رهم و  **** شیشح تسشتآ و  وت  مصخ  مشخ و 

هایگ رهم  وت  فک  باب  حتف  **** شتآ �هلعش  دنامد ز  رب 

هاتوک نتساوخ  تسد  ناهج  زا  **** دوج یتسد  زارد  زا  يا  هدرک 

هللا الا  هلا  يرشب ال  **** دوب دناوت  نینچ  دوخ  رنه  رد 

هارفا داب  مسر  هزات  وت  يو ز  **** شاداپ تنس  هدنز  وت  هب  يا 
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هاگ هگ و  یب  تسا  شتآ  رس  رب  **** زیت شتآ  وچ  �هطقس  نیز  هدنب 

هایس زور  دازن  یتیگ  بش  **** وت �هطقس  زور  وچ  شاح هللا 

هاش ترضح  ریزو و  ردص  وت  هب  **** دش نشور  زاب  هک  دزیا  رکش 

هاجنپ یکی  رب  دوزفب  هکلب  **** طقاس تتبرق  هطقس  زا  دشن 

هابت راگزور  گنر  یب  شقن  **** خرچ شبنج  فالتخا  دنک  ات 

هاوخ یکین  دابم  شراگزور  **** داش وت  راگزور  هب  دوبن  هکره 

هاره خلب و  ورم و  روباشن و  رب  **** اضق مکح  وچ  ناور  تیهن  رما و 

هلا نید  ءالع  ناطلس  صاخ  هرامش 168 : هدیصق 

هاش سلجم  ردص  قاحسا  ریم  **** هلا نید  ءالع  ناطلس  صاخ 

هاگ شنامسآ  تسیباتفآ  **** يار شباتفآ  تسینامسآ 

هب نارتخا  دنبور  كاخ  **** شرد شیپ  هک  يرتخادنلب  نآ 
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هابج

هایس باتفآ  شیار  اب  هکناو  **** زجاع نامسآ  شمزع  اب  هکنآ 

هالک هداهن  ار  خرچ  شتمشح  **** رمک هداشگ  ار  هنتف  شتمه 

هاگآ نارتخا  زار  زا  شملع  **** رترب نامسآ  ردق  زا  شردق 

هلا نید  نابساپ  وا  ساپ  **** لوسر عرش  نامرهق  وا  رهق 

هابور شتعاط  قوط  اب  ریش  **** وهیت شتلود  ساپ  اب  زاب 

هاچ �هیاس  ماو  دیشروخ  رون  **** درازگب شنشور  يار  زا  هکنآ 

هام نمرخ  لکش  باتهم  سکع  **** تخومآ شتلود  رتچ  اب  هکناو 

هار ددنبب  اضق  رب  وا  مکح  **** درگ درآرب  کلف  زا  وا  مشخ 

هاگرد نیرتمک  خرچ  دبنگ  **** تسه ار  شتلود  هاگرد  نحص 

هاج هب  هتشذگرب  دیشروخ  يو ز  **** کلم هب  هتشذگرب  دیشمج  يا ز 

هاگپ دادماب  چیه  لزا  رد  **** تسین ار  تدساح  رابدا  بش 

هاوفا رد  تست  رکش  رکش  **** لاوقا رد  تست  مسر  رمس 

هاپس هراتس  ارت  هاپس  دش  **** عیطم هنامز  ارت  عیطم  دش 

هاک درادن  ابرهک  تعاط  **** تلدع تیامح  رد  سپس  نیز 

هاگرد کی  وت  هگرد  زا  رترب  **** دشکن نامسآ  لابقا  تسد 

هانپ تشپ و  تسدش  ار  یملاع  **** تست تلود  هانپ  رد  ات  خرچ 

هادف هدبع و  تستشبنن  **** کلف وت  یلاع  هاگرد  هب  زج 

هاگن وت  رد  راگزور  �هدید  **** دنکن یمه  اضر  نیع  هب  زج 

هاوگ عبط  راهچ  رهپس و  هن  **** تکلم �همان  فقو  رب  تسه 
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هانگ تستعاط و  وت  نیک  رهم و  **** ریرح تسشتآ و  وت  مصخ  مشخ و 

هاتوک دوش  لجا  رهق  تسد  **** دنک زارد  رگا  تسد  وت  فطل 

هایگ رهم  وت  فک  باب  حتف  **** شتآ �هلعش  دنامدب ز 

هللا الا  هلا  يرشب ال  **** ییوت هک  دوب  نینچ  دوخ  رنه  رد 

هارفاداب مسر  هزات  وت  هب  يو  **** شاداپ تنس  هدنز  وت  هب  يا 

هاگ هگ و  یب  تسا  شتآ  رس  رب  **** وت هگرد  كاخ  قوش  زا  هدنب 

هاجنپ وا  ناگتسویپ  وا و  **** دزس وت  �هدنب  هک  شریذپب 

هاتود تشپ  هشفنب  نوچ  دنک  ات  **** ياپ هب  ورس  وچ  دوب  تتخت  شیپ 

هاش وچ  دنهد  ودب  رگ  اهردص  **** خر وچ  هرانک  نارگید  زا  دریگ 

هابت راگزور  گنر  یب  شقن  **** خرچ شدرگ  فالتخا  دنکات 

خرچ نوچ  هکره 
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هاوخوکین دابم  شراگزور  **** ناهاوخ تدوبن 

هآ هلان و  تفج  داب  تدساح  **** زع يداش و  رای  داب  تعبات 

هافسا او  رازهدص  نامز  ره  **** نیمضت تنمشد  ياهسفن  رد 

هاره خلب و  ورمو و  روباشن  رب  **** اضق مکح  وچ  ناور  تیهن  رما و 

هایس دیپس و  �هدرپارس  يا  هرامش 169 : هدیصق 

هام الاو  باتفآ و  دنلب  يا  **** هایس دیپس و  �هدرپارس  يا 

هاتود نامسآ  هب  شتآ  دز  رد  **** گنر ود  راگزور  حبص  �هلعش 

هاپس روش  داتفوا  ناهج  رد  **** ملع ریش  دیشکرب  قفا  زا 

هاگتولخ هاگباوخ و  زا  بغش  **** ار یهام  غرم و  درکرب  هک  نیه 

هانش باکر  نارگ  ار  يرگید  **** باتش نانع  کبس  ار  یکی  دش 

هاوخب هلح  راهب  سورع  يو  **** دنبب هلک  راحب  راخب  يا 

هاگ نومیم  طاسب و  نویامه  يو  **** کلک يرصم  تاود و  عصرم  يا 

هاگ هب  دننک  تینهت  ار  دیع  **** تسطرش تینهت  تسدیع و  زور 

هاش یناث  ردص  سوب  نیمز  هب  **** رصع بحاص  مزب  تاقالم  هب 

هلا نید  رصن  زادرپ  هرهچ  **** تسوا �هماخ  كون  هک  نیدلارصان 

هار دنادن  شتیار  یپ  زج  **** رفظ هکنآ  رفظملا  نبرهاط 

هاک درادن  ابرهک  تعاط  **** شلدع �هیاس  ریز  رد  هکنآ 

هاج دیوجن  نارتخا  �هجاوخ  **** شردق �هیاس  بنج  رد  هکناو 

هاچ یتیگ  تسا و  فسوی  وا  هکناو  **** توح نودرگ  تسا و  سنوی  وا  هکناو 

هاگان کلف  اب  داتفا  تساوخ  **** یتاقالم رگم  ار  وا  يار 
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هاگن درک  باتفآ  وا  يوس  **** یخاتسگ هجو  هب  اقافتا 

هالک رپ  دیشک  یم  ورف  نآ  **** ابق دنب  داشگ  یم  نیا  هچره 

هارکا یب  عوط  هب  تعیطم  يو  **** رابجا یب  عبط  هب  تمالغ  يا 

هایس كاخ  مرج  تشپ  رب  هچره  **** دوبک خرچ  رود  ریز  رد  هچره 

هابور �هلیح  ریش و  �هلمح  **** ردق ءازا  رد  هتشگ  تتردق 

هارفاداب هب  مه  شاداپ و  هب  مه  **** یتسدرک زارد  یلدع  تسد 

هانپ راگزور  رهق  هاضق  يا  **** دیاب یم  راگزور  سب  هن  هک 

هاتوک نامسآ  ریثات  تسد  **** نیمز تافرصت  زا  ینک  ات 

هاوگ تست  لدع  وت  ماود  رب  **** ماود هاوگ  دوب  میاد  لدع 

هاگآ راکود  زا  یلاخ  سفن  کی  **** تسدزن وت  مزح  دهع  رد  هنتف 

تجاح ود  ار  میلقا  تفه  **** تشاذگن وت  تسد  رود  رد  رهد 
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هاوخ

هایگ رهم  هروش  درآرب ز  هک  **** تسیناراب باب  حتف  وت  تسد 

هاش وت  �هدایپ  همه  شنیرفآ  و  **** لکوت وزج و  هلمج  هب  قیالخ  يا 

هاگن هبش  کیرش و  زا  تنادواج  **** يادخ تستشاد  ییادخ و  هن 

هابشا زا  يدوب  دازآ  هنرو  **** تساخ هنیآ  بآ و  باوخ و  زا  تهبش 

هابت غامد  دش  هریت  مرطاخ  **** دش مناوت  یمن  رتارف  نیز 

هآ منامب  نینچمه  رگا  هآ  **** زجاع وت  يانث  رد  مزجاع 

هللا الا  هلا  منکن ال  **** كرش �هنیرق  منک  يریلد  کی 

هاوفا رد  هداتفوا  هام  لاس و  **** تسه تعاط  هانگ و  رکذ  هکات 

هانگ داب  وت  تعاط  زج  هچره  **** يادخ یگدنب  تاماقم  زا 

هادف هدبع و  ریدقت  هاگ  **** اضق هتشون  وت  ریبدت  يوس 

هاک نمشد  ماکتسود و  تتلود  **** ناتس کلم  شخب و  کلم  تتمه 

هافسا او  هک  زج  هدرواینرب  **** تسفن یب  نادساح  سفن  کی 

هاشداپ كرابم  ار  کلامم  يا  هرامش 170 : هدیصق 

هالک تخت و  متاخ و  يازس  يا  **** هاشداپ كرابم  ار  کلامم  يا 

هانگ رادیرخ  تشخب  ناج  وفع  **** حتف راتفریذپ  تراوخنوخ  غیت 

هاگتسد ایرد  خرچ  ششخب  تقو  **** رف رک و  نودرگ  رحب  ششوک  زور 

هابتنا ییحی  قدص  فسوی  هاش  **** هکرعم یسوم  مان  دمحا  هاش 

هانپ ار  تلود  کلم و  نید و  زع و  **** تسه هکنآ  تلود  کلم  نید و  زع 

هار تسین  ار  ایربک  زج  وردناک  **** تترضح كاخ  تسشرع  تحاس 
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هاگراب رد  ار  هیاس  باتفآ و  **** دنهد هر  ناسوب  كاخ  تراب  زور 

هاگن ترتچ  �هیاس  رد  دنک  رگ  **** دنکرب ثداوح  مشچ  نامسآ 

هام مرج  دبای  وت  رتچ  تعفر  **** لوبق يور  زا  هکنآ  دیما  رب 

هایس ترتچ  توسک  نوچ  یتوسک  **** فوسخ ره  هاگ  هصرع  ردنا  دشوپ 

هاج هب  نآ  ملسم  دش  تدوج  هب  نیا  **** تسین شیب  یتخت  قوف  ناکرا  خرچ و 

هانپ يدرک  وت  هاج  تابث  اب  **** رگا يدنام  یک  هتشگرس  نامسآ 

هام لاس و  ردنا  ندید  دناوت  یک  **** مشچ گنت  رهپس  گنت  �هصرع 

هاوگ تفاصنا  کلم  ماود  رب  **** لیلد تراثآ  تلود  تابث  رب 

هاره روباشن و  ددنب  رمک  رگ  **** تفگش دیآ  ارک  تکلم  رد  رب 

هاگپ دزیخ  یمه  ناز  قداص  حبص  **** دنین غراف  تتمدخ  زا  ناقداص 

هک ات 
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هاپس مجنا  زا  نادیم و  کلف  زا  **** نامسآ باتفآ  دراد 

هاگ داب  تباتفآ  نامسآ  و  **** جات داب  تنامسآ  باتفآ 

هاک مصخ  ازف و  تلود  نادواج  **** بش زور و  خرف  نوزفازور و  تخب 

هاشداپ مدآ  هب  ات  رهوگ  هب  يا  هرامش 171 : هدیصق 

هاش کلم  تداقتعا  هانپ  رد  **** هاشداپ مدآ  هب  ات  رهوگ  هب  يا 

هار تسین  ار  ایربک  زج  وردناک  **** تسدزیا میرح  تنومیم  رتس 

هاگراب يزاس  هشیدنا  رد  هچرگ  **** قتت ددنب  نامسآ  تسایس  زا 

هاگن ترتچ  �هیاس  رد  دنک  رگ  **** زور مشچ  دزودب  تمصع  كوان 

هارهاش زا  ار  هیاس  باتفآ و  **** دننک نوریب  ناشواچ  تدهم  شیپ 

هام مرج  دبای  وت  رتچ  تعفر  **** لوبق يور  زا  هکنآ  دیما  رب 

هایس ترتچ  توسک  نوچ  یتوسک  **** فوسخ ره  هاگ  هصرع  ردنا  دشوپ 

هانپ يدرک  تتلود  تابث  اب  **** رگا يدنام  یک  هتشگرس  نامسآ 

هابت الا  يدمان  شنیرفآ  **** باسح رد  يدوبن  وت  دوجو  رگ 

هاوگ هاگآ و  تسه  یلاعت  قح  **** دنک يوعد  نیا  راکنا  یسک  رگ 

هاد رهد  دراذگ  یک  تدوج  رکش  **** نود خرچ  دسانش  یک  تکلم  ردق 

هاچ رعق  دناد  هچ  فسوی  تمیق  **** راغ جنک  دناد  هچ  دمحا  بصنم 

هانگ دنام  نادواج  باجح  رد  **** درذگب را  مورب  تقالخا  يوب 

هاگپ دزیخ  یمه  ناز  قداص  حبص  **** يده رد  دراد  وت  قدص  زا  تبسن 

هاج بآ و  مدآ  میدقت  رب  دنار  **** وت هاج  زا  بایسارفا  رهوگ 

هایگ مدرم  یمه  دیاز  رهگ  اب  **** تتمدخ رهب  ناتسکرت ز  كاخ 
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هاگتسد یب  دش  نوک  میوگچ  یم  **** تخیرب تتسد  �هنیک  اهناک  نوخ 

هاشداپ لد  ناک  تسد و  ایرد  تنیا  **** اخس دیوگ  نامز  ره  بجعت  زا 

هاک رجه  زا  درز  يور  ار  ابرهک  **** دبا ات  تیور  خرس  لدع  يا ز 

هاوخداد مسر  تساخرب  ناهج  زک  **** دربب نانوچ  متس  شقن  وت  لدع 

هاپس مجنا  کلف ز  میلاقا  رد  **** ناگرایس ورسخ  دراد  هک  ات 

هالک اداب  يا  هرایس  فرش  زا  **** يا هدنب  ره  رس  رب  تهاپس  رد 

هاگیاپ ردنا  تمایا  قلبا  **** لامیاپ ردنا  تنودرگ  كرات 

هاگ هاگیب و  يرورس  نیا  رس  رب  **** تسدزیا لظ  هک  ناطلس  �هیاس 

هاک مصخ  يازف و  تلود  نادواج  **** تور بش  تمزح  نوزفازور و  تخب 

هاوخ بارش  نک  رفظ  حتف و  حوبص  اهاش  هرامش 172 : هدیصق 

هاوخ بابر  گنچ و  برطم و  میدن و  درن و  **** هاوخ بارش  نک  رفظ  حتف و  حوبص  اهاش 

باتفآ نوچ  یم  ون  هام  ماج  رد  **** باتفآ تسهام و  تریغ  هکنآ  تسد  زا 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 697 

http://www.ghaemiyeh.com


هاوخ

هاوخ بالگ  ییادزب  هگمزر  درگ  ات  **** لگ گرب  تسبآ و  �هرطق  هکنآ  دخ  زو 

هاوخ بان  توقای  نک و  ناور  برط  بآ  **** یم ماج  تسا  هدرسف  بآ  بان و  توقای 

هاوخ بابک  نانزوگ  نار  درگ  غراف ز  **** غیت هب  نورب  يدرک  وچ  کلم  ریش  ماکزا 

هاوخ باوص  يار  کلم ز  حالص  تقو  **** نکشاطخ شیج  هب  مصخ  فاصم  زور 

هاوخ باوخ  تخب  زا  شدیوگ  هنعط  هب  نودرگ  **** دونغن وت  میب  وت ز  نمشد  هک  اهبش 

هاوخ بانط  نونکا  دش  مامت  اضق  دیوگ  **** رهپس دشکرب  ارت  مصخ  هک  يا  هیاپ  ره 

هاوخ باهش  کی  دوخ  شکرهگ  شکرت  زا  **** حتف رهپس  رب  ینک  وید  مجر  هک  يزور 

هاوخ باطخ  کی  دوخ  ترضح  نایشنم  زا  **** كاخ طیسب  رب  ینک  مزج  مکح  هک  یتقو 

هاوخ باحس  رهپس و  شیوخ  غیت  رتچ و  زا  **** رهپس دنک  یلیخب  وچ  تیفاع  تشگ  رب 

هاوخ باقع  باوث و  شیوخ  رهق  فطل و  زا  **** نایصاع ناعیطم و  يازج  فقوم  رد 

هاوخ بارش  يزور  وت و  نک  راکش  يزور  **** نامسآ دوخ  دهاوخ  ماقتنا  هک  ین  ین 

هاوخ باب  مان  زا  یگدنز  تست  باب  وا  **** داد ریم  دوب  قح  تیآ  داد  ناش  رد 

هاوخ باوص  يار  ماقتنا ز  شاب و  شوخ  **** دنبم نآ  رد  ییاطخ  درکب  رگ  مایا 

هاوخ بات  يوج و  ناوت  شیوخ  حمر  شخر و  زا  **** مزر نیمز  درادن  هلمح  بات  هک  اجنآ 

هاوخ باتش  گنرد و  شیوخ  مزع  مزح و  زا  **** باتش یب  خرچ  دوش  گنرد  یب  كاخ  نوچ 

هاوخ بآ  تشط و  نونک  ود  ره  درک  دابآ  **** وت لدع  دوب و  للخ  هب  نید  بارخ و  ایند 

هاوخ باوج  تلدع  تست ز  لدع  دهع  رد  **** بصغ هب  ابرهک  دربب  ناهج  زا  هک  یهاک 

هاوخ باجتسم  همه  شیوخ  ياعد  اهاش  **** هاش ياعد  ددرگن  باجتسم  لدع  یب 

هاوخ بارخ  وگ  اوه  کلم  داب  نافوط  **** داد هب  اورسخ  نیمز  کلم  راد  دابآ 
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هتخارفا رهپس  رب  رس  تتمه  يامه  يا  هرامش 173 : هدیصق 

رب رس  تتمه  يامه  يا 
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هتخانشن ناهج  رد  يریظن  تغرمیس  وچ  سک  **** هتخارفا رهپس 

هتخارفا زاب  وچ  ندرگ  رنه  ماگنه  زاب  **** باقع نوچمه  ینکفا  مصخ  سکرک و  نوچ  نیب  رود 

هتخاونن هداد و  ان  تسلجم  دای  هب  زج  **** اون ریز  نالبلب  مالک و  مظن  نایطوط 

هتخادنا حبص  مشچ  زا  تسه  هک  يزیخ  هگپ  زا  **** ار زیخ  هگرحس  ناسورخ  ترادیب  تخب 

هتخآ ياهغیت  تسد و  رپ ز  ياهزین  **** تودع نیک  رد  سواط  دهده و  جات  هب  ات 

هتخادگب فسا  زا  غرمرتش  ءاعما  رد  نوچ  **** شرب رد  لد  رگخا  تماقتنا  نیهاش  رهق 

هتخاف یتفج  تسدرک  فک  هب  اهلمجت  زا  **** یپ کین  تناگدنب  يا  تا  هدنب  نآ  یپ  کین 

هتخادرپ مغ  اهلد ز  اهب  رف و  نینچ  اب  **** مشچ ود  ردنا  ورذت  نوخ  افق  رب  يرمق  قوط 

هتخابان سفق  سبح  ردشش  ردنا  هدنام  **** رایتخا یب  سپ  هدرب  وهیت  کبک و  زا  بیز  درن 

هتخات ردنا  میاد  ینیب  هناد  بآ و  يوس  **** مرک هوعص  دیاب  رام  قلقل  وچمه  ار  یکیره 

هتخاس درادن  یکشجنب  هجو  کمالغ  نیو  **** فلع زا  دننادن  یم  يریس  چیه  لصاوح  نوچ 

هتخات روشک  بوشآرهش  ود  نیا  دنغاز  ود  نوچ  **** هرش زک  شتسرف  نزرا  يا  هراپ  نک  تمرکم 

هتسارآ وت  لدع  ار  ناهج  يا  هرامش 174 : هدیصق 

هتساریپ ترجنخ  زا  کلم  غاب  **** هتسارآ وت  لدع  ار  ناهج  يا 

هتسارآ حتف  راسخر  اهزور  **** تمچرپ فلز  گنربش  �هقلح 

هتساخ یفالخ  درگ  اجکره  **** ریت ناراب  زا  هدناشنب  مد  ود  رد 

هتساوخان وت  مان  زج  ار  مان  **** يورسخ نیگن  شقن  ناورسخ 

هتساوخ يداد  هدنهاوخ  یپ  زک  **** دندش ناز  تتسد  ناهاوخ  اهجنگ 

هتسارآ كاخ  دیاب ز  یتسار  **** ریپ كاخ  اب  وت  کلم  دالب  رد 

هتساکان تتلود  هام  داب  **** باتفآ خرچ و  يار  ردق و  هب  يا 
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هتفای رب  وت  لدع  زا  تکلمم  لاهن  يا  هرامش 175 : هدیصق 

هتفای رپ  وت  لدع  زا  تنطلس  يامه  يو  **** هتفای رب  وت  لدع  زا  تکلمم  لاهن  يا 

هتفای رس  زا  قنور  ملاع  تیهاشکلم  زو  **** هتشاد رس  رد  هنتف  نودرگ  تیرادناهج  رد 

هتفای رت  ربنع  کشخ و  روفاک  �هیام  **** نیعملا هللا  شقن  رد  ناهج  وت  لاثم  زا 

هتفای رثوک  یبوط و  وت  ردص  راوج  رد  **** ترخآ نابلاط  رشحم  زور  بیهن  یب 

هتفای رهوج  راثآ  وت  لابقا  ضرع  زو  **** هتخاس ایرد  بابسا  وت  زاجعا  رمش  زا 

هتفای رف  مه  بیز و  مه  وت  لدع  راهب  زا  **** وت مایا  رد  مالسا  �هطخ  ياهضور 

هتفای رب  مه  گرب و  مه  وت  لضف  يامن  زا  **** وت میلقا  رد  فاصنا  �هحود  ياهخاش 

هتفای رشحم  زور  یب  وت  رمع  تابث  رد  **** وت کلک  غیت و  یعس  زا  وت  مانمه  تدم 

هتفای رترب  خرچ  هن  �هعلق  يارو  زا  **** درخ ندیسوب  ماگنه  ارت  تخت  �هیاپ 

هتفای ربهر  وت  دییات  حبص  غورف  زا  **** رهد ثادحا  بش  رد  شنیرفآ  ناهرمگ 

هتفای ربکا  هللا  نتفگ  زا  قطن  مار  **** وت حمر  نابز  نادیم  رد  نعط  برض و  هاگ 

هتفای ردنا  وت  راتفر  هشیدنا  بکرم  **** راو هشیدنا  يا  هظحل  رد  نیمز  رب  ار  نامسآ 

هتفای رصیق  روفغف و  �هرهچ  زا  هاگولج  **** وت راب  زور  هب  وت  بانج  كاخ  رب  هدید 

هتفای ردنکس  مزع  تبحص  رد  ار  مهو  **** لقع ناج و  تحدم  ناویح  �همشچ  يارب  زا 

رد رب  هلح  نوچ  وت  نابرد  ار  خرچ  **** هام لاس و  تجاح  رهب  زا  رنه  ءانبا  وچمه 
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هتفای

هتفای رگناوت  شیورد و  وت  رب  زا  هرهب  **** هتخود تیعر  ناطلس و  وت  دوج  زا  هسیک 

هتفای رز  رهوگ و  قارف  رد  ار  ناک  رحب و  **** وت ماع  لذب  یلفس ز  يولع و  نارظان 

هتفای ربمیپ  قلخ  لزا  رد  وت  تقلخ  **** دوش نیکشم  وت  قلخ  زا  تانیاک  غامد  ات 

هتفای رغاس  ماج و  ناج  لد و  زا  شغامد  رد  **** تابن سنج  زا  دشاب  یتیگ  مزب  رد  یمه  ات 

هتفای رسفا  وت  هاگرد  كاخ  زا  ناورسخ  **** داب وت  مان  زا  يزوریف  تبسن  ار  يورسخ 

هتفای نامیلس  کلم  دبا  ات  نادزی  يا ز  هرامش 176 : هدیصق 

هتفای نادزی  لضف  زا  ریظن  زج  هتسج  هچره  **** هتفای نامیلس  کلم  دبا  ات  نادزی  يا ز 

هتفای نامیشپ  یل  به  ندرک  عرضت  زا  **** يادخ ار  نامیلس  تمزب  قنور  کشر  يا ز 

هتفای نادنخ  هکس  ناهد  تمان  زا  تلود  **** هتشاد یلاع  هبطخ  بانج  تدای  زا  ربنم 

هتفای ناهرب  وت  تخت  �هیاپ  زا  راگزور  **** نینمؤملاریما تبتر  زا  هدرک  يوعد  هچره 

هتفای نامرف  تحت  رد  تتمه  ار  نامسآ  **** هدنار تعاط  تمس  رب  تتکوش  ار  نارتخا 

هتفای نافوط  جوم  رد  قرع  بالیس  ریز  **** ار دیشروخ  نامسآ  تیار  مرش  زا  اهراب 

هتفای نادیم  يوگ  نوچ  اهلاس  فرصت  یب  **** اضق ار  نودرگ  يوگ  تدارم  ناگوچ  شیپ 

هتفای نازیم  رایعم و  تلماش  لدع  ات ز  **** ردق ار  شنیرفآ  دقع  لح و  نزوم  هدرک 

هتفای نابنا  رد  نان  هلاس  هاجنپ  ار  هنتف  **** وت لدع  يور  باز  نوکسم  عبر  نایهنم 

هتفای نارود  وت  مزع  فک  زک  يدنمک  ره  **** تخس هتشگ  یکلم  قلح  اب  یتلود  نایم  رد 

هتفای ناویا  ناورداش  ریش  هانپ  رد  **** ار خرچ  ریش  تناشارف  داحآ  اهراب 

هتفای نادند  بآ  فیرح  ار  تلاگسدب  **** جنر جنرطش  رد  هنتف  درد و  درن  رد  هثداح 

هتفای نایصع  لاخ  تفالخ  زا  كره  لد  رب  **** لجا دالج  هدیربب  نت  رس ز  شراو  فلز 
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هتفای ناونع  ریدقت  �همان  تذافن  زو  **** زاب هدنام  ناریح  ریبکت  لیاق  تفاصم  زا 

ار گرم  **** رفظ سوساج  وت  غیت  �هعمل  میب  مه ز 
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هتفای ناهنپ  وت  غیت  �همشچ  رد 

هتفای نازیخ  ناتفا و  ار  مایا  قلبا  **** هتخاس تمصخ  نوخ  زک  لح  سب و  زا  كاخ  مرج 

هتفای نارمع  یسوم  زا  زجعم  ناشن  کی  **** راگزور دراد  دای  تنانس  زک  اهرثا  ناز 

هتفای ناج  یب  هدید  ردام  نطب  رد  ار  هسره  **** ردپ حور  یسوم و  ياصع  حلاص ، �هقان 

هتفای نامهم  خرچ  ار  ددو  ماد  ریط و  شحو و  **** وت غیت  نابزیم  زا  مزر  ناوخ  رب  اهلاس 

هتفای ناج  رفظ  داب  زا  تیار  ياهدژا  **** مزر كاخ  تبسا  لعن  یپ  کی  هدرک  یط  اجکره 

هتفای ناولا  کشا  رپ  حزق  سوق  نوچ  هرهچ  **** هدمآ برغم  هب  نوچ  تمزر  تمس  زا  باتفآ 

هتفای ناکیپ  مخز  رپ  هم  راسخر  نوچ  هدید  **** هتخادرپ دوخ  هب  نوچ  رگید  زور  تداشگ  زو 

هتفای ناراب  دادعتسا  مجنا  جازم  یب  **** هکرعم ياوه  تنامصخ  نوخ  راخب  زو 

هتفای ناجرم  بیکرت  تروص و  ار  ینتسر  **** راگزور تهاگمزر  كاخ  اهتدم ز  هب  سپ 

هتفای ناک  �هیامرس  شرهوگ  زا  شوه  شوگ و  **** تسه هک  تمدخ  نیا  ءانثا  رد  هدنب  نم  اورسخ 

هتفای نآ  تمرکم  ره  رد  وت  زا  تمالغ  ره  **** تمیوگ یناث  نینرقلاوذ  هک  مدرک  نآ  دصق 

هتفای ناسح  لابقا  تترضح  لوبق  زک  **** منم نیا  دنوادخ  تریس  یفطصم  يا  شاب  داش 

هتفای نابرد  هام  زو  نابساپ  ناویکز  ياک  **** ناگرایس ورسخ  اب  یمه  نتفگ  ناوت  ات 

هتفای ناویک  ردق  ترتچ  قوجنم  هم  يا  **** مشح جوف  زا  هرایس  يورسخ  ردنا  تداب 

هتفای ناسآ  وت  مزع  ردق  راوشد  هچره  **** هتشاد ادیپ  وت  مزح  اضق  ناهنپ  هچره 

هتفرگ الاب  خرچ  زا  تراک  یهز  هرامش 177 : هدیصق 

هتفرگ اعنص  هب  ات  نیچ  تثیدح ز  **** هتفرگ الاب  خرچ  زا  تراک  یهز 

هتفرگ الاو  تخب  ارت  نانع  **** هدوسب نسوت  خرچ  ارت  باکر 

هتفرگ ابهص  ماج  درخ  تدای  هب  **** هتسج هدنخرف  لاف  رنه  تمان  هب 
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هتفرگ ایرث  ات  يرثلا  تحت  ز  **** تهالک لعل  زیدبش و  لعن  یهز 

هتفرگ ایرد  مسر  تتمه  لد و  **** تواخس هاگ  هب  دوج و  ماگنه  هب 

تحدم نابیطخ  ظفل  ز 
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هتفرگ اوآ  ملاع  �هصرع  همه  **** تیارس

هتفرگ اراد  دیشمج و  کلم  همه  **** ملاع هاش  تمدخ  رد  هلمح  کی  هب 

هتفرگ ایند  کلم  رسفا و  رس و  **** ملاع ناطلس  لابقا  هب  رف و  هب 

هتفرگ انهپ  الاب و  دیشروخ  وچ  **** تمالک طاسب  ار  نیمز  نامز و 

هتفرگ امیس  بامیس  فرگنش و  ز  **** نمشد جاد  وا  نوخ  زا  تغیت  رس 

هتفرگ انیم  گنر  نوخ  گنر  زا  هگ  **** هداد توقای  گنر  لد  نوخ  زا  هگ 

هتفرگ احطب  هب  ات  نیچ  ياصقا  ز  **** تنیرفآ تسه  هک  يزارفرس  ییوت 

هتفرگ اهنت  رامیت  عاونا  رد  **** تبکن زور  بش و  ار  ناوخ  حدم  نم 

هتفرگ اقنع  عبط  ترفن و  ملد  **** ملاع عبط  ملاع و  شزیمآ  ز 

هتفرگ ادلی  ياهبش  يزارد  **** ترکف دادما  نم ز  تنحم  بش 

هتفرگ انعر  رهد  تلوص  ارم  **** هتسکش نسوت  خرچ  تعنص  ارم 

هتفرگ ادوس  ماد  �هقلح  مهگ  **** هتفرگ رضخا  خرچ  تبکن  مهگ 

هتفرگ انیس  روط  هر  یسوم  وچ  **** وت ترضح  يوس  لد  تشحو  زا  نم 

هتفرگ یلجت  رون  رهد  همه  **** تتسد رون  وت و  يار  دیشروخ  ز 

هتفرگ اضیب  تسد  نیمز  داوس  **** تتازجعم وت و  بیج  ناهرب  ز 

هتفرگ ادرف  بش ز  �هوشع  رد  **** بشما زورما و  تایاکش  ردنا  نم 

هتفرگ ارذع  فلز  رس  قماو  وچ  **** ار الب  نیتسآ  نماد و  رس 

هتفرگ ازجا  ياپ  هدرک و  اهر  **** ار لک  تسد  لد  ناج و  تشهد  سب  ز 

هتفرگ امعم  طخ  لیجنا  زو  **** تحاصف لامک  هدوبر  نآرق  ز 

هتفرگ اغوغ  عمج  تترضح  رد  **** هدنامن يرایتخا  تتمدخ  رد 
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هتفرگ اخیلز  ثیدح  یناهج  **** فسوی نسح  زا  تسمان  هک  هشیمه 

هتفرگ الاو  ردق  نید  وت  زا  تسه  هک  **** ملاع مودخم  دنوادخ و  يا  نامب 

هتفرگ مجع  کلم  وت  غیت  يا  هرامش 178 : هدیصق 

هتفرگ متس  ياج  وت  فاصنا  **** هتفرگ مجع  کلم  وت  غیت  يا 

هتفرگ مک  هلمج  ناهج  یقاب  **** هدیزگ ارت  بانج  لابقا 

هتفرگ مخ  وت  شیپ  هک  تشپ  ره  **** ار ناهج  دب  کین و  رد  هدش  یتشپ 

هتفرگ مقر  فورح و  بیکرت  **** تمان لوسر  يادخ و  مان  زا 

رد **** هکس ءانع  یب  نابز  هگنآو ز 
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هتفرگ مرد  رز و  هرهچ 

هتفرگ مدق  ثودح و  قافآ  **** تهاج ضیرع  طاسب  فارطا 

هتفرگ ملق  رد  دبا  ماش  ات  **** تفوقو فرشم  کلف  رارسا 

هتفرگ مرا  غاب  شیارآ  **** تمزب لایخ  زا  رهپس  فقس  هگ 

هتفرگ من  گنر و  کمس  تشپ  ات  **** تمزر تابث  زا  نیمز  رطق  هگ 

هتفرگ مما  باقر  فنع  یب  **** تعاط قحتسم  نآ  وت  نامرف 

هتفرگ مکح  ار  ناگچب  وهآ  **** ناریش يارجام  رد  وت  فاصنا 

هتفرگ ملا  جازم  وت  مشخ  **** هتسکش افش  لوبق  وت  وفع 

هتفرگ معن  راگن  شقن و  رد  **** ار وزرآ  راوید  رد و  تلذب 

هتفرگ ملع  سوک و  همه  یتیگ  **** تهاپس شبنج  زا  يا  هتفه  ره 

هتفرگ مد  هب  ار  نیرع  ناریش  **** تیار ياهدژا  وت  بکوم  رد 

هتفرگ مدق  ناشن  گنس  رد  **** هدرشف یپ  وت  هاپس  هک  اجره 

هتفرگ مرک  لضف و  �هیاس  رد  **** يراب رب  وچ  ار  ناهج  وت  ظفح 

هتفرگ مدحبص  رب  ناکود ز  **** تیار باتفآ  زا  قفش  ماش و 

هتفرگ مسق  واو  �هزادنا  **** تیاپ كاخ  ياج  نابز  حول  رد 

هتفرگ مه  هب  نیهاش  وهیت و  سب  **** يزابقشع ثادحا  هب  وت  لدع 

هتفرگ معن  ءادص  شرع  ات  **** لئاس لاؤس  تقو  وت  تخت  زا 

هتفرگ مدع  متک  �هناریو  **** میاد ءالتما  برک  زا  زآ 

هتفرگ مشح  مکح  همه  رسکی  **** یهام غرم و  وت  هاپس  ضرع  رد 

هتفرگ مقب  خاش  تروص  نوخ  **** تحمر باهش  زا  وید  رکیپ  رد 
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هتفرگ مکش  رد  ردپ  تشپ  زا  **** اسآردام كاخ  ار  وت  هاوخدب 

هتفرگ مصا  رذج  تیصاخ  **** نودرگ شوگ  وت  مصخ  �هلان  زا 

هتفرگ منتال  تفص  من  زا  **** شباوخ تقو  هب  تسابز  هک  شمشچ 

هتفرگ مهتم  نآ  يدزد  رد  **** ایمع هب  ار  هنتف  هدمآ و  وا 

هتفرگ مذ  حدم و  کسخ  نماد  **** ار ناورسخ  شیب و  انث  وت ز  يا 

هتفرگ مرو  هبرف  هب  وچ  نکیل  **** هبشت دنک  تلامک  هب  دساح 

هتفرگ مغ  يداش و  رد  سک  رب  **** ددرگن نامسآ  مرح  رد  ات 

هتفرگ مرح  نما  وت  لادع  زا  **** یتیگ میرح  يا  داب  وت  يداش 

مدخ فص  رس  ناویک  **** تراب زور  نیطامس  کلس  رد 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 709 

http://www.ghaemiyeh.com


هتفرگ

هتفرگ مب  ریز و  کلف  نوتاخ  **** تمزب نارگاینخ  �هقلح  رد 

هتفرگ مج  تایالو  وت  هاج  **** هدید حون  تاماقم  وت  رمع 

هتفرگ مجع  داوس  وت  نشج  **** رشحم زور  هب  ات  برع  دیع  ره 

هدوسآ يادخ  قلخ  وت  لدع  یهز ز  هرامش 179 : هدیصق 

هدوبان هنامز  رد  ییوت  نوچ  ناورسخ  ز  **** هدوسآ يادخ  قلخ  وت  لدع  یهز ز 

هدولاین ودب  نماد  ربکت  زا  سپ  **** نیگن ریز  هلمج  هدروآرد  غیت  هب  ناهج 

هدوبرب هدرک  لاس  دص  هب  هک  ییراکش  **** نالوج کی  هب  نایقوجلس  �هشیب  ریش  ز 

هدومیپ راوداب  ناهج  كاخ  طیسب  **** تمزح �هیالط  رهب  راب ز  رازه 

هدوشخب لالم  یب  ییزجاع  هدید  وچ  **** هدیشخب لاس  یب  ییتسین  هدید  وچ 

هدومرفن ازج  مرج و  هب  هدرک  دیعو  **** هدیناسر اطع  دوج و  هب  هدادن  نابز 

هدوسرفن بصق  رات  يزوت و  زارط  **** وت تیالو  رد  باتهم  وت  لدع  ظفح  ز 

هدودنا باتفآ  رهق  لگ  زا  تهاپس  **** مصخ تلود  رهپس  رب  رفظ  حتف و  تسد  هب 

هدوس نامسآ  رب  رس  وت  تیار  ریش  وچ  **** فاصم زور  هب  یک  دیشروخ  �هناخ  هتشگ  ود 

هدونشب حتف  ریبکت  وت  کلم  شوگ  هک  **** شوگ هب  همخز  هدربن  تمزر  برطم  زونه 

هدومنن تشپ  وت  مصخ  هب  يور  چیه  ز  **** وت رکشل  نامک ز  زج  یسک  برح  زور  هب 

هدونغن زور  هب  ات  یبش  راید  نآ  رد  **** یسک وت  نمشد  تخب  زج  وت  غیت  میب  ز 

هدود نآ  رد  دزن  شتآ  وت  غیت  سکع  هک  **** دیسرن ینزور  هب  تفالخ  دود  رثا ز 

هدولاپ هدید  ود  زک  دور  هنوگچ  گر  ز  **** نوخ هک  تشگ  هتشک  وچ  نوخ  دورنوت  مصخ  ز 

هدودزن تسا  هنیآ  مادک  روج  گنز  ز  **** تسا هدز  هناش  وت  مچرپ  رفظ  هک  نامز  نآ  زا 
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هدوزفا هن  زگره و  کلف  تسا  هتساک  هن  **** وا طیارش  زا  هک  ییوگ  وت  رما  تساضق 

هدوت رب  هدوت  هداتفا  میاد و  هتفکش  **** حتف نبلگ  تست  ناکیپ  �هچنغ  یعس  ز 

هدوتسب دنا و  هدیدنسپ  شنانگمه  هک  **** تسدرخ جیاتن  هنیع  هب  وت  لیامش 

نید ترصن  تست  ز 
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هدوهیب تسین  هک  نات  نخس  داب  زارد  **** وت ترصن  يادخ  زو 

هدوسآ يادخ  قلخ  وت  لدع  یهز ز  **** دنیوگ یمه  نامز  نیمز و  يور و  یم  وت 

هدیسر خرچ  رب  وت  تلود ز  تیار  يا  هرامش 180 : هدیصق 

هدیدن روتسد  وت  وچ  ترازو  مشچ  يو  **** هدیسر خرچ  رب  وت  تلود ز  تیار  يا 

هدیسرن یلاعم  تسد  وت  نماد  رب  **** هدرپسن مهوت  ياپ  وت  �هیاپ  رب 

هدیزگ تشگنا  کلف  ریت  وت  کلک  اب  **** هداتف تسد  زا  لحز  جوا  وت  ردق  اب 

هدینش هلمج  اضق  شوگ  اضر  يور  زا  **** تفگ تملق  ریرص  هچره  ناهج  مظن  رد 

هدیورگان یکی  دننامب  قلخ  زک  **** تسیدح هب  هن  ترازو  عرش  رد  وت  زاجعا 

هدید مدرم  ناهج  رارحا  �هدید  رد  **** يرمع وت  ساب  یب  هدش  یبآ  مدرم  يا 

هدیرخب شناج  هب  زورما  وت  فاصنا  **** تخادنارب هک  ارنآ  متس  شورف  هناخ  يد 

هدیکم ماهبا  هک  دهع  نآ  رد  لافطا  **** هتفرگ تیدایا  دقع  پچ  رصنخ  زا 

هدیود وت  مزع  هر  رد  نامز  لیجعت  **** هتسشن وت  مزح  رد  رب  نیمز  مارآ 

هدیرپ هضیب  زا  وت  مصخ  لمع  غرم  **** هتسرب هراخ  رب  وت  تخب  ضرغ  مخت 

هدیونغ یبیقر  شوغآ  رد  تسا  یلفط  **** مارآ زا  هک  ییوگ  کلم  ترد  كاخ  رب 

هدیکچن تکلک  رس  زا  تایح  بآ  زج  **** کشخ متس  فت  زا  دش  بآ  ناهج  ماکرد 

هدیچ وت  لابقا  نمرخ  زا  هلبنس  ات  **** دمآ ون  هام  شنچ  هشوخ  یکی  هک  نودرگ 

هدیشک زاب  نانع  هنتف  یبجعلاوب  زا  **** وت طخس  باکر  تشگ  نارگ  هک  اجنآ 

هدیپط بآ  یب  یهام  نوچ  وت  دهع  ات  **** هام وت  رورپ  هم  علاط  خر  بآ  یب 

هدیمخ زور  کی  وت  ردص  رد  هک  تشپ  ره  **** ار ناهج  يانبا  دب  کین و  رد  هدش  یتشپ 

هدیزو وت  ياضر  یمیسن ز  رابکی  **** يو رب  هک  خاش  نآ  رب  دنک  نازخ  نادند 
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هدیرچ وت  قلخ  �هتشک  نتخ  يوهآ  **** هتشرس وت  فطل  �هلضف  رزخ  روبنز 

هدیکم ریش  ناتس  باوخ  رد  هرب  وهآ  **** ناگنلپ ناتسپ  وت ز  ذافن  دهع  رد 

هبترم رد  **** نارود �هدرپارس  ریش  نآ  کلف  ریش 
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هدیخچن تطاسب  ریش  اب 

هدیزخ وت  ظفح  �هیاس  رد  هرپبش  نوچ  **** ار کلف  دیشروخ  هبترم  نیا  زا  منیب  یم 

هدینت ياپ  رب  ورس  رب  نابز  كود  زا  **** شیوخ نفک  مشیرب  مرک  نوچ  وت  هاوخدب 

هدیمر وید  دص  ود  هداتفا  رگدکی  رب  **** تست ملق  باهش  کلامم ز  خرچ  رب 

هدیشچ وت  رهق  تبرش  زا  ینشاچ  کی  **** دراد وت  میب  زا  شا  هزرل  بت و  هک  اروک 

هدیمد کیخ  زا  دوش  رپ  ناهج  هک  مریگ  **** درک ناوت  هربع  وزک  تسیرحب  هن  وت  روغ 

هدیمچ ورس  نوچ  هدیمارخ و  ربا  نوچ  **** ترازو غاب  رد  تلود و  نمچ  رد  وت 

هدیزگب ناش  کلم  ود  نآ  یلع  دوعسم  **** تسدوب وت  دج  ردپ و  ياج  هب  زورید 

هدیزس راوازس و  تسییاطع  تفگشن  **** دمآ وت  هب  ناشیا  تبون  رگا  زورما 

هدیزگ رام  دروخ  هسیپ  نسر  مهس  **** ناشیا زک  تسین  نانچ  زور  بش و  رات  ات 

هدیرد هماج  مود  حبص  نوچ  هثداح  زو  **** يور هیس  ياج  همه  داب  بش  وچ  وت  مصخ 

هدیفک ران  نوچ  هبیان  زا  شرب  رد  لد  **** هتفرگ درگ  انع  یبآ ز  وچ  راسخر 

هدیلخ هدید  رد  همه  شراخ  وچ  هصغ  ناو  **** هتفکش هزات  یلگ  هصغ  زا  شتعاس  ره 

فرح ي

ینعم ود  يور  ار ز  ام  تسدیع  ود  هرامش 181 : هدیصق 

ییند يور  زا  مه  نید و  يور  زا  مه  **** ینعم ود  يور  ار ز  ام  تسدیع  ود 

یحضا نابرق و  دیع  رگد  كرابم  **** ناطلس فیرشت  دیع  یکی  نویامه 

یلاعت دزیا  ار ز  ام  دنوادخ  **** نماض داب  کلف  نینوچ  دیع  دص  هب 

ینعم هب  يریما  تروص  هب  يریما  **** رخافملاوب نید  رخف  لجا  ریما 

یعفا مشچ  دوب  درمز  شیپ  وچ  **** هقاف رقف و  وا  دار  فک  شیپ  هب 
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يوام تخاس  وا  لدع  �هیاس  رد  هک  **** ثداوح باتفآ  نآ  رب  دباتن 

یسوم بوچ  بیان  وت  کلک  ای  و  **** متاح تسد  ثراو  وت  تسد  ایا 

يوتف وت  ماشتحا  رب  رهد  دهد  **** رضحم وت  مارتحا  رب  خرچ  دنک 

تسملظ تسد  رب  وت  لدع  ز  **** يدنب تسا  هنتف  ياپ  ردوت  نما  ز 
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ینح

يرجا وت  دوج  قزر  طخ  رب  دشک  **** نماض وت  هاج  زع  طخ  رب  دوش 

یسیع زاب  نامسآ  زا  دمآ  دورف  **** ییوگ هک  نانوچ  تسا  نیمز  تلدع  ز 

يولس نم و  الب  ردنا  تمزع  دهد  **** تولس نما و  اغو  ردنا  تمزح  دهد 

یتوم ءایحا  مزال  وزا  دیآ  هک  **** تسروص خفن  وت  ياهملق  ریرص 

یبرف کلم  وزو  رغال  تسه  نت  هب  **** ایوگ لقع  وزو  شوماخ  تسه  بل  هب 

يرجم حور  ارت  غیت  بآ  دوب  **** نمرخ هام  ارت  ردق  تشک  دهن 

یلفدز یمرگ  هب  نوچ  ودع  جازم  **** ددنبب يدرس  هب  تماسح  بآ  ز 

ینسک باز  تیصاخ  نآ  تسین  بجع  **** قحلا تسا  ینسک  نوچ  یخلت  يزبس و  هب 

یلجت هاگروط  نوچ  تسنانچ  **** تنانس سکع  داب  زا  دساح  لد 

ینای تسه  تحلصم  نینچ  دیوگ  هک  **** دراین مه  اضق  يدرک  مکح  وت  وچ 

يوقت يور  زا  هچ  نامرف  يور  زا  هچ  **** عطاق تسیئاهمکح  وت  تاراشا 

یلعا روتسد  هچ  مظعا  ناطلس  هچ  **** تدیشکرب رگا  ماعنا  فیرشت و  هب 

یلوا تسین  سک  وت  زج  نیا  ماعنا  هب  **** روخرد تسین  سکوت  زج  نآ  فیرشت  هب 

یشنا يرعش  ای  زاغآ  يرثن  منک  **** ترکش ماعنا و  فصو  رد  هدنب  نم  وچ 

يرعش هب  مرعش  وت  حیدم  رد  دشک  **** هرثن هب  مرثن  وت  يانث  رد  دسر 

يرخف وت  حدم  تعفر ز  وت  تمعن  ز  **** رخافت زا  دننک  معبط  ناسورع 

يرآ ییوگ  یتجاح  منک  ادیپ  وچ  **** تنسحا ییوگ  یتحدم  منک  اشنا  وچ 

ینسح هنوگ  دصود  رمضم  تنسحا  رد  **** ناسحا هنوگ  دص  ود  مغدم  تیرآرد 

يراب درک  مدیاب  یمه  تحدم  وچ  **** وت تحدم  زج  لقع  رد  تسین  اور 
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یلما سحن  نوچ  دعس  ناهج  رب  دنک  **** رودم خرچ  نارود  هک  ات  الا 

ینمت تخرچ  نارود  دشاب ز  هک  **** نانوچ داب  کلف  سحن  دعس و  همه 

يرسک ناویا  يالوت  ترصق  هب  **** نودرگ مارجا  تاهابم  تردق  هب 

ير بحاص  ناسر  هصق  رب  وت  هاگرد  هب  يا  هرامش 182 : هدیصق 

یط متاح  تمرک  يوک  رس  نیشن  هر  **** ير بحاص  ناسر  هصق  رب  وت  هاگرد  هب  يا 

يوس **** رهپس يالعا  �هیاپ  سوه  رد  نارتخا 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 717 

http://www.ghaemiyeh.com


یپ نییلع  هب  هدروآ  وت  ناویا 

يو دهاش  يو  هک  هدروآ  وت  يار  رد  يور  **** موجن دقع  �هطساو  بلط  رد  نامسآ  و 

يدج ریدقت  �هورع  ار  وت  ریبدت  بطق  **** لخاد ملاع  جراخ  ارت  هاج  کلف 

یپ ار  ترکف  تریح و  دربب  رپ  ار  مهو  **** ورد هک  یناهج  شیب  ناهج  يا ز  تست  هاج 

یبن هچ  رفعج  هچ  فطل  نیا  دنک  وا  رگا  زاب  **** یبا هچ  ربمیپ  دای  ینک  وت  نوچ  یبن  هچ 

یح بلاق  دوب  هدنز  ناج  هب  هک  دناد  لقع  **** تست هب  هدنز  ناهج  یناهج و  ردص  بحاص و 

یم زا  یبارخ  درب  نورب  ریبدت  هب  هک  **** دراد یم  نانچ  رومعم  وت  يار  ار  کلم 

يوخ یب  دنیبن  دیشروخ  �هرهچ  سک  زین  **** دردب نامتک  �هدرپ  رگ  وت  يار  ار  حبص 

یف ددرگ  نآ  زا  صقان  ارت  نومیم  رصق  **** لاوز تقو  رگم  دیشروخ  خر  دهاوخ  لین 

یط دش  ثداوح  تسد  زا  تیفاع  ملاع  **** اضق ریگبش  �هلمح  رگ  هکرعم  نآ  ردنا 

یلع هک  اتفگ  دز و  رب  ربب  تسد  تتمه  **** دوجو یفالت  تسیکرب  هک  تفگ  یم  خرچ 

یهاوسر ینکچ  ار  دوخ  هک  تفگ  نامسآ  **** ناهج درک  یمه  هولج  ترظن  رب  نتشیوخ 

یئشال شدقن  هیسن و  ترظن  يازا  رد  **** دوب هک  درک  نآ  زا  تسچ  نانع  وت  تافتلا 

یک عناق  ارت  يار  دنک  هک  ترازو  هب  **** دورف درواین  وچ  رس  تردپ  تفالخ  هب 

يا بلطم  دهدن  تریظن  هک  یفرص  لقع  **** دنک روصقم  وت  صخش  رب  وت  عون  تدحو 

يدیب زارط  دندیشک  لصا  رد  هچرگ  **** ادیپ دیآ  وت  تالامک  یشاوح  رب 

یغ زا  دشر  دوشن  رهاظ  وت  شیدنادب  رب  **** باوخ زا  یحو  دوشن  لکشم  وت  هاوخوکن  رب 

يد هم  دراد  هیبعت  شسفن  رد  مغ  هکناز  **** درسفب را  تفگشن  تدوسح  مشچ  رد  هرطق 

یق زا  نآ  ناهد  هب  ار  نیا  دنت  دوخ  نفک  **** لاس همه  دوخ  رب  هک  تسا  هلیپ  کمرک  تنمشد 

هب نوچ  دوب  همخز  نابز  ات 
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ین دیآ  شورخ  هب  نوچ  دوب  همغن  ناهد  ات  **** دوع دیآ  ثیدح 

ین وچ  دندنب  وت  رما  رمک  یناهج  ات  **** لاب یم  یلاعم  غاب  نمچ  رد  شو  ورس 

یک ینعی  ورب  داب  نیسپزاب  يوراد  **** تسدسح درد  وت  لابقا  هک ز  لد  نآ  ره  رد 

ییند �هصالخ  یگرزب  يور  یهز ز  هرامش 183 : هدیصق 

يوعد نامسآ  ناهرب  وت  ردق  ولع  **** ییند �هصالخ  یگرزب  يور  یهز ز 

ییند توادع  جراخ  وت  تافتلا  ز  **** ملاع ترامع  میاد  وت  مامتها  هب 

يوتف دهد  ناهج  روما  یهن  رما و  هب  **** کلم تعیرش  رد  وت  کلک  یتفم  هک  ییوت 

یهنا دنک  اضق  ناهن  درس  مرگ و  ز  **** یحو تلیسو  یب  وت  يار  یهنم  هک  ییوت 

يرآ تفگ  هنامز  مه  نابز  رازهدص  هب  **** ینوزفا هنامز  زا  هاج  هب  تفگ  رهپس 

ینعم نیا  رد  دنک  لمات  هکنآ  دسانش  **** دیآ سیفن  شرهوگ  دوب  قیرع  ناک  وچ 

ییحی یلع  ناک  دوعسم و  دمحم  رهگ  **** دوب هک  رت  قیرع  ناک  رهوگ و  مادک 

يارس یغاب و  هیروصنم  تروص  يا  کحیو  هرامش 184 : هدیصق 

يادخ داتسرف  تایند  هب  هک  یتشهب  ای  **** يارس یغاب و  هیروصنم  تروص  يا  کحیو 

يازفرمع ناهج  سکعرب  وت  تسهاک و  رمع  **** ناهج هک  یناهج  هن  یتشهب  هن  هنیع  هب  رگ 

ياج دراد  نیمز  فوج  رد  هک  تسینامسآ  **** تقرع دسب  لگ  ربنع  �هکرب  نوگلین 

ياز رهوگ  هدش  راو  فدص  وت  راسخاش  **** راوایرد هدش  گنس  رهگ  وت  رابیوج 

ياریپ ناتسب  هتخادنا  هک  هلضف  ره  وت  زا  **** يرگدنویپ یپ  زا  تشهب  ناوضر ز  هدرب 

ياورپان تنمچ  رد  ابص  شارف  هتشگ  **** يراوتم ترجش  رد  اضق  شاقن  هدوب 

ياورد تقارف  میب  زا  هدش  لبلب  لد  **** نادنخ تلاصو  يداش  هب  هتشگ  لگ  بل 

يامه رف  ارت  ناتخرد  گرب  �هیاس  **** اوه صقر  ارت  ياهرمش  بآ  نکش 
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ياسرف یتیگ  دبنگ  نیا  رد  وت  راهبون  **** رادرک یبوط  هدشان  نازخ  هدوسرف  تسد 

يامیپ یتیگ  مجنا  زور  بش و  عارذ  هب  **** مامت هدومیپن  وت  عیفر  رصق  �هیاس 

يآرد يآ و  دورف  هجاوخ  رذگمرب  ابحرم  **** وت رد  ریرص  راوز  �هلمج  اب  هتفگ 

يامنب فلکت  یناوت ز  یناد و  هچره  **** ریزو نومیم  بکوم  ترد  هب  دمآ  هک  نیه 

يادزب شباکر  درگ  ابص  فلز  رس  هب  **** سوبب شنویامه  تسد  لگ  �هچنغ  بل  هب 

ياسب تساراس  ربنع  زا  رپ  هلال  نواه  **** زوسب تسیرامق  دوع  زا  رپ  هچنغ  رمجم 

دهده وچ  نیه  **** دزب همیخ  مود  نامیلس  کلم  فصآ 
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يابق دنبرد  هنرب و  یهلک 

يارسب يدیشن  هک  وگ  ار  هتخاف  رضحام  **** تسین لبلب  رگا  هن  كواکچ  شیپ  نونغرا 

ياپب ورس  نوچ  هتسب و  نایم  شاب  ین  وچمه  **** تفک یتسم ز  هب  ماج  دتفنرد  لگوچ  ات 

يان طبرب و  مهب  دنزاسب  دنیایب و  ات  **** ناود همغن  شوخ  لبلب  یپ  ار ز  ییرمق 

ياپم شیب  هنم  رذع  نکم  ریصقت  زیخ و  **** دزسن فقوت  تسایند  �هجاوخ  سلجم 

يادخراب ناهج  رارحا  رس  رب  نادواج  **** تسدرک شیادخ  هکنآ  ناهج  لک  �هجاوخ 

يارگ تسد  شکلم  دش  رپس  ياپ  شکلف  **** دوجو ودب  زک  هبترم  کلم  هاج  کلف  نآ 

يابر هاک  ادبا  دیوگن  هاک  نخس  **** دنک ضوخ  رگا  شفاصنا  تیصاخ  رد  هکنآ 

يارآ کلامم  يار  �هنیآ  اجک ز  زا  **** ریدقت دنیبن  زور  �هیصان  رد  هکناو 

يازگ تسد  وت  تدع  ددم  یب  ناهج  يو  **** ریصق رود  وت  تدم  ددع  یب  نامز  يا 

يار تباث  دوب  وت  نوچ  وا  رگا  ینامسآ  **** رون دیاز  دوش  وت  نوچ  وا  رگا  یباتفآ 

ياشگ هعلق  تملق  نوچ  دوبن  يدنب  هنتف  **** ریذپرذع تمرک  نوچ  دوبن  یشخبوفع 

يادنادیشروخ هثداح  لگ  هب  ترهق  تسد  **** دوش هک  وش  وگ  وت  مصخ  دوش  دیشروخ  وچ  رگ 

ياسفارام زا  مغ  هچ  ار  یکلف  ياهدژا  **** نیمز نوسفا ز  هب  رام  لثم  هب  درآرب  رو 

ياسآ یم  ناهج  هودنا  زو  نکاس  ناهج  رد  **** شیاسآ تکرح  زا  دوبن  ار  ناهج  ات 

ياه ای  اه  هلولو و  رپ  وت  مصخ  �هناخ  **** وهای وه  هلغشم و  رپ  وت  وهل  سلجم 

يامرف یم  دوب  وت  دارم  هچره  ناهج  رد  **** ناهج فارطا  همه  رب  ناور  تنامرف  تسه 

يادخ رهب  زا  نم  رهب  زا  هن  موق  يا  رخآ  هرامش 185 : هدیصق 

ياپورس یب  کلف  نیز  ارم  دیریگ  تسد  **** يادخ رهب  زا  نم  رهب  زا  هن  موق  يا  رخآ 

يادخ دییات  تروص  نآ  نم  دنوادخ  رب  **** دینک فشک  ناوت  هک  یهجو  هب  هدنب  نم  لاح 
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يادخراب ناکلم  رب  ازس  هب  نآ  نید  دجم  **** تسکلم نایادخ  راب  رب  هک  دجم  ملاع 

يادگ دیشروخ  سلفم و  نیمز  گنت و  نامسآ  **** وا تمعن  یب  هک  همعن  نب  بلاطوب  ریم 

شدوجو شقناب  هکنآ 
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ياز هثداح  کلف  شخب و  هیمان  ملاع  **** تسشب هنتف  قرو 

يامه رف  درب  کشر  شرد  كاخ  رب  هکناو  **** دیما تشک  دروخ  بآ  شفک  ربا  زا  هکنآ 

يابر هاک  درب  هک  درادن  هرهز  هک  مان  **** لثم هب  شساب  يوربا  هرگ  شیپ  هکنآ 

يارگ تسد  نیمز  هتشگ  رپس  ياپ  نامسآ  **** ارت ردق  يا  هک  دییوگب  عمج  رس  رب 

ياوردنا كاخ  لد  تملح  �هنعط  زا  هتشگ  **** شیپ ردنا  خرچ  رس  تهاج  یلیس  زا  هدنام 

ياو يداشگب  هژیان  تفک  ربا  رگا  ياو  **** من هتفای  تفک  ربا  زا  مرک  لاس  کشخ 

يادنا دیشروخ  لگ  دراد  وت  رهق  �هجنپ  **** تعسو ایرد  فک  دراد  وت  دوج  دعاس 

يارس ماهلا  یطوط  یکی  وت  قطن  تسیچ  **** راگنرارسا بتاک  یکی  وت  کلک  تسیچ 

يارآ کلامم  يار  �هنیآ  اجک ز  زا  **** ریدقت ینیبب  زور  �هیصان  رد  هک  وت 

ياج همه  دیوگ  وت  رکش  سک  همه  اب  وا  هکنآ  **** تقو همه  دراد  وت  قشع  لد  همه  رد  وا  هکنآ 

يار �هنییآ  رد  لاح  همه  هب  یشاب  هدید  **** تست يدنوادخ  هب  ار  نالف  هک  يداقتعا 

يارس چیه  ردب  دنادن  شنابرد  چیه  **** زونه تسا و  میقم  رهش  نیا  رد  هک  دش  یتدم 

ياسرف يداش  رورپ  مغ  مسوم  نآ  ردنا  **** تفایرد كراب  هس  ود  کی  وت  ترضح  تمدخ 

يآ مک  هجاوخ  يا  شدیوگ  یسک  هک  دیابن  ات  **** کنآزا ریصقت  هن ز  دمآ  كرتمک  نآ  زا  دعب 

ياورپان ناسخ  وچمه  دنکن  شصرح  داب  **** نکیل دشابن  جاتحم  هک  تفگ  ناوتن 

يامنم خر  نکب و  ناج  دوب  هتفگ  ار  سفن  **** ياشگم بل  روخب و  نوخ  دوب  هتفگ  ار  عمط 

ياشگم ثداوح  زار  زا  لد  هک  سب  دوب  نیا  **** شنخس دیاشگب  رگ  اضق  دنب  زا  شدنب 

يابق دنهالک و  قشع  يوزرآ  رد  همه  **** تردپ يادر  کیالم ز  هک  اجنآ  نکیل 

يادگ لاصف و  رگاینخ و  يوار و  رعاش و  **** ارت ناوید  سلجم و  دوبن  رگ  دنکچ 

ياخم ژاژ  نیبب  ياج  يا  هن  لفط  یغلاب  **** هنم رایسب  هدعاق  نزم  فال  يرونا 
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تسه **** رهپس هک  ییادخراب  دشکن  همانراب 
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ياتود هتشگ  شردپ  باکر  اپ و  زا 

يان دز  یناوتنرب  ناهد  هب  يراد  تسپ  **** رح دش  یناوتنرب  نیرس  هب  يراد  غاد 

ياتسم سپ  يا  هک  یناد  وت  وچ  ار  نتشیوخ  **** تسا ینتشیوخ  یب  تیاغ  وت  يراد  نتشیوخ 

ياسم بآ  دگل  هب  يرادن  ههام  کی  نان  **** جنسم داب  خنز  هب  يرادن  هبامرگ  میس 

يار هب  دنشابن  هشیدنا  لماح  نالقاع  **** ربب رعش  نیا  وش  دنوادخ  کیدزن  زیخ و 

يامرف ییاون  گرب و  ارم  دنوادخ  وگ  **** هنب مرش  ینک  ربص  اون  گرب و  یب  دنچ 

يادزب نآ  ناشنب  نیا  رحب  بل  زا  درگمرب  **** رابغ یبآ ز  وچ  هرهچ  شطع و  زا  ران  وچ  لد 

ياردم هفای  وت  عیزوت  ز  عیزوت ، رو ز  **** يوگم هدوهیب  وت  صاخ  زا  دهد  تصاخ  رگ ز 

يازفم تمحز  شکرد و  مد  غراف و  نیشنب  **** ریگرب معنت  هار  ورب  دومرفب  نوچ 

ياریپ یم  نخس  ورس  نیچ  یم  ینعم  لگ  **** درگ یم  شوخ  ورد  عبط ، رد  يراد  ینمچ 

يارد هن  ییان  هن  هک  نک  مک  هدیاف  یب  گناب  **** ناخد هن  يداب  هن  هک  نز  مک  هدیاف  یب  تشگ 

يالام سکره  هب  كاپ  نخس  نیا  نماد  **** حودمم تیادخ  راب  سپ  ییوگ  رگا  رعش 

يامیپ نارود  رئاد  کلف  باتفآ  **** دیامیپ نارذگ  ناهج  قافآ  هک  ات 

يازگ هریخ  کلف  دناسر  تیدنزگ  هک  **** دابم قافآ  همه  ردص  دیس و  قح  هب  يا 

ياپب مایا  وچ  وت  دیاپب  مایا  هک  ات  **** باتب دیشروخ  وچ  وت  دباتب  دیشروخ  هک  ات 

ياسآ یم  اوه  ماک و  برط و  رد  بش  زور و  **** تکرح زا  ناهج  زور  بش و  دوساین  ات 

ياهای اه  زا  رپ  وت  مصخ  �هیرگ  زا  ملاع  **** وهای وه  زا  رپ  وت  سنا  سلجم  زا  کلف 

ياج نویامه  نیردنا  دیع  نشج  هرامش 186 : هدیصق 

يادخ ناهج  رد  تسا  یتشهب  هک  **** ياج نویامه  نیردنا  دیع  نشج 

ياج نویامه  نیا  دنوادخ  رب  **** داب نویامه  مرخ و  خرف و 
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يار هب  ردق و  هب  ار  دیشروخ  خرچ و  **** دنک هریط  هک  نسحلاوب  نید  دجم 

هاک نخس  **** دیوگ یمن  وا  لدع  اب  هکنآ 
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يابر هاک  عبط 

يامه رف  شیوخ  راک  رب  هیاس  **** دنکف یمن  وا  رف  اب  هکناو 

يازگ تسد  هنامز  ار  وا  مزح  **** رپس ياپ  رهپس  ار  وا  ردق 

ياورد نیمز  لد  شملح  شیپ  **** شیپ رد  کلف  رس  شهاج  شیپ 

ياشگ هعلق  دنب و  هنتف  شملق  **** ریذپرذع شخبوفع و  شمرک 

يامن هرذ  رهپس  باتفآ  **** شیار تباصا  ياوه  رد 

يابر لیپ  ماقتنا  يا ز  هشپ  **** شنیک تسایس  تیمک  رد 

يالم هزره  تسین  فال  نیا  تقو  **** شفک شیپ  هتفگ  ربا  ار  دعر 

ياخم ژاژ  تسین  ضرع  نیا  زور  **** شلد شیپ  هتفگ  رحب  ار  جوم 

يارس یحو  تسیقطان  وا  کلک  **** راگن بیغ  تسیا  هماخ  وا  نهذ 

يادخراب رصع  يانبا  رب  يو  **** هد نامرف  رهد  فارشا  رب  يا 

يادنا باتفآ  وت  رهق  لگ  **** تردق نامسآ  وت  مزع  روز 

ياپ رگید  جنگ  هب  ینامز  ره  **** هتفر ورف  ار  صرح  تفک  اب 

ياو يدوبن  وت  دوج  رگا  ياو  **** دناوت دوج  لایع  ملاع  همه 

يادز هنتف  تسیلقیص  وت  نما  **** زوس هثداح  تسا  یشتآ  وت  ساب 

يارس جنپس  نیرد  ار  ینمیا  **** تسین وت  يارس  رد  نوچ  یمرح 

ياپب هک  ار  هنامز  ییوگ  وت  رگ  **** دوبن بش  زور و  لیدبت  زین 

يآ سپ  زاب  هک  ینک  تراشا  رگ  **** زاب ادرف  هب  دوش  تعجر  هب  يد 

ياتمه ناهج  رد  تیدیدن  سک  **** باوخ رد  يدماین  تلایخ  رگ 

ياز هردان  خرچ  وت  ریظن  زا  **** میقع تسه  هکناز  تسین  تبقع 
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ياتس لیخد  تلد  ریرص  يو  **** هوکن لیخب  تفک  میمص  يا 

يالام ودب  تتمه  نماد  **** ناهج تسین  شیب  هدولآ  تمعن 

يالاپ ورف  نک و  شناحتما  **** تسیوک رس  �هدولاپ  گنز 

ياسرف ناج  ناهج  کشخ  رت و  **** ریگ هدش  وت  دوج  دوسرف  تسد 

يارآ حیدم  وت  ياهرنه  يو  **** رتسگانث وت  ياهرثا  يا 

ياسفارام باوج  زا  اهدژا  **** تسین زجاع  تسا  یسب  تدوسح  رگ 

يازفاراک دوسح  زا  نایز  هچ  **** نوزفازور وت  تلود  دوب  نوچ 

يامیپ یم  داب  هک  وگ  ار  مصخ  **** رس زا  تسا  نشور  وت  هاج  بآ 

يادگ دنچ  دنسلطا  رد  هچ  زو  **** مول یتشم  دنترشع  رد  هچرگ 

ياج يوام  نایشآ و  نآ  رد  مه  **** دنا هن  هن  نآ  رد  دوب  یگرزب  هچ 

اب زین  نادهده  **** دورس عامس و  رد  زین  نالبلب 
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يابق هالک و 

يارد هفای  ناگدازادگ  نیا  **** رخآ دنا  هدیدن  ار  ناردپ 

ياورپان هماج  نان و  یپ  زا  **** امش هاج  ناوراک  یپ  زو 

يارد گناب  لیسر  هگ  رگد  ناو  **** رفن درگ  ریفن  هگ  یکی  نآ 

يآ شهام  امس و  دش  نامسآ  **** ناشاهتغل رد  هک  نونکا  دش  هچ 

ياریپ نیتسوپ  ود  رتوکن  نیز  **** تسین هک  راپس  ناشزور  بش و  هب 

يارگ هزره  تسیا  هزرگ  رگد  ناو  **** رکش هریخ  تسیا  هزرش  یکی  نیا 

ياسولهپ هنامز  اب  نیا  زا  سپ  **** شک ندرگ  رهپس  رب  سپس  نیز 

ياسآ یمه  ناهج  میعن  رد  **** دیاساین کلف  شدرگ  ات ز 

ياهایاه هب  تنمشد  �هیرگ  **** وهای وه  هب  تترشع  سلجم 

يان وچ  هلان  میدن  تمادن  زو  **** میلگ ریز  هب  وت  هاوخدب  لبط 

يامرف یمه  دوب  تیار  هچره  **** ناور هنامز  رب  تنامرف  تسه 

یبآ یکاخ و  يوک  �هلبق  يا  هرامش 187 : هدیصق 

یبآ �هلیبق  همه  رخف  يو  **** یبآ یکاخ و  يوک  �هلبق  يا 

یبای یمن  یکی  نیا  هک  لثم  زج  **** یتیگ زا  هتسج  هچره  هتفای  يا 

یبامیس ياهسابل  هدیشوپ  **** تردق �هیاپ  کشر  مارجا ز 

یبآ اهلاس  هنتف  شتآ  اب  **** هدرک تیصاخ  يور  وت ز  لدع 

یبال رطس  دنک  یمه  دیشروخ  **** تتارایتخا رهب  خرچ ز  رب 

یبارحم لاس  دناوت  هاگرد  **** ار نودرگ  نارتخا  فص  هدرک 

یبالق لاجم  زا  هدش  نمیا  **** وت تفگ  درک و  تسا  یبرضلاراد 
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یباتشب وفع  تقو  هب  داب  نوچ  **** یبیکشب مشخ  هاگ  هب  كاخ  نوچ 

یباوب هب  دزمان  هدش  يدهم  **** تسلدع مظعا  باب  وت  هاگرد 

یبارضم نارتوبک  وچ  مجنا  **** دنزیر ورف  کلف  زا  وت  بیسآ  ز 

یبات نسر  دتس  ناوت  میلعت  **** ددرگ ناور  نوچ  تودع  راک  زا 

یبارعا میس  یتسدینشن ز  **** دیان اخس  تفلاخم  میس  زا 

یباقعا مه  ارم  یفالسا  مه  **** تفیرشت تسرخافت  خیرات 

یبالود درگ  دوز  دبنگ  نیا  **** تسداد ورف  ناشولد  هب  هکادوز 

یباوخ شوخ  هب  تفلاخم  تخب  نوچ  **** وت دوج  نایزاین ز  مشچ  يا 

یبانع وت  تلالج  هدرک  خر  **** میآ دیدپ  نآ  رکش  هب  هک  متفگ 

یباترب زجع  هب  نانع  هک  ادوز  **** نم باکر  ینارگ  اتفگ ز 

یباب نیا  يارو  زا  وت  هکنآ  اب  **** مه رخآ  مدرکب  یبابلا  حتف 

رود تصش  تسه ز  ات 
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یباترپ ياهریت  وچ  مایا  **** تعرس رد 

یباتهم عبط  یبصق و  تنیط  **** اداب وا  خرچ  رود  وت و  مصخ 

یبآ �هرهچ  وچ  شخر  هصغ  زو  **** تهاوخدب کشا  ران  �هناد  نوچ 

یبابسا هن  یتعنص  هن  هلمج  رد  **** نودرگ هتخاس  تاقب  بابسا 

يرعاش رعش و  يزمر ز  يونشب  ردارب  يا  هرامش 188 : هدیصق 

يرمشن مدرم  هب  ار  سکادگ  یتشم  ام  ات ز  **** يرعاش رعش و  يزمر ز  يونشب  ردارب  يا 

يرسرس ار  نخس  نیا  يرادن  ات  شاح هللا  **** تسین هراچ  کلامم  رد  سکان  سانک  زا  هک  ناد 

يرب نوریب  دوخ  هک  یناوتن  وت  دیاب  یلقان  **** ینک مک  ار  يا  هلضف  ات  دتف  تجاح  رگ  هکناز 

يرگیزرب رگد  دناد  یگهالوج  یکی  ناز  **** مامت زگره  دوش  یک  رفعج  هب  زج  دلاخ  راک 

يرگنب رگ  درخ  يور  زا  ملاع  ماظن  رد  **** دتف یناصقن  چیه  دشابن  رعاش  رگا  زاب 

يرعاش زک  دوب  رتهب  دروخ  یسانک  نان ز  **** تستکرش راک  طرش  تنوعم  نوچ  ار  یمدآ 

يروخ ینان  یهگآ  یب  هتسنادان و  وت  ات  **** رو هشیپ  دیابب  سک  دصهن  هک  یتسدینش  نآ 

يربدم دشاب  هچ  یناد  دوب  ندروخ  نان  هن  نآ  **** ییرای دشابن  وت  زا  رگا  نآ  ءازا  رد 

يرتشگنا ات  نیلعن  زا  دنراد  یم  تسار  **** وت راک  تنوعم  یب  ات  یتسیک  ار  ناهج  وت 

يرخ نوک  اجه  مه  يواگ  شیر  اضاقت  مه  **** تسه هک  ناد  تقیقح  یقح  یسک  رب  يرادن  نوچ 

يربکتسم نیدب  هگناو  وزا  یهاوخ  یم  هکنیا  **** درمدازآ نیا  رب  رخآ  وگب  دش  بجاو  هچ  زا 

يرتسگ تیاکش  نیدنچ  دوش  مزال  ارت  ات  **** نک عمج  ار  اهرتپلک  نیاک  تفگ  یک  ارت  وا 

يرخ یشورفب  هکناز  مه  ات  شاب  مکاح  وت  مه  **** هاوخم ناوات  وزا  عیاض  ینک  یم  دوخ  دوخ  رمع 

يرتخا کین  زا  یتخبدب  دنک  وا  ادیپ  هکناز  **** زاس شیوخ  ياوشیپ  یشاب  هچ  ره  رد  ار  لقع 

يربمغیپ زا  تسثوروم  هک  اهتسایس  نیا  **** تسیچ رهب  رگید  لدع  ياقب  رهب  زا  زج  دوخ 
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يرفاک هچ  يرعاش  هچ  نم  راکنا  رد  هنرو  **** رهپس ياهیرفاک  زا  شیوخ  مکح  رد  مین  نم 

ناج نمشد 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 732 

http://www.ghaemiyeh.com


يرورپ نمشد  تسد  زا  ناغف  ناناملسم  يا  **** مرورپ شدنچ  رعش  دمآ  نم 

يرتشم یهاوخ  شاب و  ناویک  هاوخ  وگ  شلیاق  **** لاجرلا ضیح  وت  يور  زا  رود  تسیچ  یناد  رعش 

يرتخد زا  ریزگ  ترطف  ادبم  رد  ار  ضیح  **** تسین هک  اریز  يرگنن  شرکب  ياه  ینعم  هب  ات 

يرتسب ناوید  هکنآ  ياج  تسا و  هبوت  بجوم  **** سب تسراع و  نیمه  لصاح  يرعاش  زا  ارم  رگ 

يرجنس ای  نخس  رد  یحوتف  ای  هب  يروناک  **** واگ شیر  نیا  رخ  نوک  نآ  نامز  ره  دسرپ  هکنیا 

يرداق لامک  زا  ای  نخس  سنج  زا  هن  ناو  **** نارعاش زا  راک  هب  دمآ  سارفوب  هب  یتسار 

يرگید وت  مرگید  نم  تدیوگ  را  جنرم  سپ  **** تفگن زگره  اجه  حدم و  نارگید  نوچ  وا  هکناو 

يرواد نیدنچ  درک  مراین  رواد  یب  هکناز  **** تسخن مداهنب  تسد  زک  نخس  نیا  اب  مدمآ 

يرحاس زا  هچ  يدقع ز  مظتنم  دش  اجکره  **** تسا هطساو  تمظن  هک  ینادنخس  رد  ییاج  هب  يا 

يرماس یهاوخ  شاب و  عنقم  یهاوخ  نخس  رد  **** ناهج مظن  وت  مظن  اب  یتبسن  درادن  نوچ 

يرتشم اراهب  مک  نادنچ  لوحنم  یکی  زا  **** يدش یک  ین  رگا  دوب  نوراق  جنگ  زستا  جنگ 

يرصنع رکذ  دومحم  �هصق  اب  رشتنم  **** نینچ یتشگ  یک  هنرا  دنرعش  نیش  اب  نارتهم 

يرتهم لیلد  کنیا  تفگن  دینشن و  رعش  **** لاس داتفه  رد  هکنآ  روصنم  ورم  سییر  وک 

يرب دشاب  نازک  يزیچ  يرب  نظ  نوچ  یسک  رد  **** نادب ار  وا  دوب  لخب  ثعاب  هک  يرادنپن  ات 

يرگ لچ  ياهغاب  ششوپراچ  ياهخاک  **** داد رایسب  يرعاش  یب  ارم  لاثما  هکناز 

يرتحب ژاژ  هن  دنیب  یلعوب  يافش  ات  **** شدریگ نماد  هک  دیاب  یمه  تمکح  ار  درم 

يرهوگ زا  دنرخ  یک  انیم  دنبای ، رهگ  ات  **** دنوش یک  تمکح  لها  زا  رعش  هب  یضار  نالقاع 

يرس رب  ملاوج  ردنا  رعش  عاص  يدوبن  رگ  **** نم ناج  يدوب  رادروخرب  هچ  تمکح  زا  برای 

ات يرذگنرد  رطخ  زک  **** شابم نمیا  یگدنب  زا  يرعاش  ات  يرونا 
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يرذگنرد اطخ  نیز 

يرفولین دبنگ  شتشبن  يدازآ  طخ  **** دیزگ یشوماخ  وچ  دمآ  نابز  دص  نسوس  هچرگ 

يرگ نوخ  دنخرهز و  وگ  ار  سفن  دیاین  شوخ  **** عبط هب  رو  نک  اوزنا  کلم  نصح  ار  یشماخ 

يرت زا  رادهگن  نماد  نهریپ  تشابم  وگ  **** تسین رود  لحاس  هکناز  نار  یم  کشخ  رب  ییتشک 

يرب ناصقن  شیالآ  زا  لوا  لقع  وچ  يا  هرامش 189 : هدیصق 

يرترب ترطف  ودب  زا  ناهج  رب  ترهپس  نوچ  **** يرب ناصقن  شیالآ  زا  لوا  لقع  وچ  يا 

يرتهم دش  مدق  تباث  وزک  نآ  تست  �هیاپ  **** ایربک دش  بسن  یلاع  وزک  نآ  تست  دنسم 

يرتسگ یطاسب  ملاع  رد  شیوخ  هاج  رگ ز  **** مامت ندومیپ  دنناوتن  دیشروخ  هیاس و 

يرتشم شیپ  دیشروخ  دوش  رز  تاود  رگ  **** دسر یک  دنسم  ردص و  ار  يرتشم  یشاب  وت  ات 

يرگاینخ اب  هرهز  دش  نورب  یکیپ  اب  هام  **** وزک یتسدیسر  بصنم  نیدب  عمج  نآ  رد  وت 

يرکشل درگ  هب  زگره  دسر  یک  یناوراک  **** دوب فصآ  رگا  تیهارمه  دنام ز  سپ  زاب 

يرتشگنا یتدم  نامیلس  يدرک  اجک  مگ  **** يار هب  يدرک  نانچنآ  طبض  ار  کلم  نآ  را  فصآ 

يرزآ شقن  هب  ات  یهلا  شقن  زا  رخآ  **** رابتعا هاگ  هولج  ردنا  هصاخ  دشاب  قرف 

يرسفا رسفا  دیان ز  وا  نیکمت  یب  هکنآ  **** باتع يور  زا  تکلک  يزور  هک  یتسدینش  نآ 

يرس دتفا  شرس  ردنا  کلک  شیپ  ات  وا  تسیک  **** دشک نوریب  رس  بآ  زا  کلک  وچ  رفولین  تفگ 

يرفولین دبنگ  رب  دش  درز  تکلک  وچمه  **** تسودب تبسن  ار  مرج  نیک  نآ  میب  زا  باتفآ 

يرپ سپ  نیز  اهتسد  رد  دنک  يدواد  عرد  **** دنکشب نهآ  ساب  تدنب  وید  ذافن  رگ 

يرذگب شنیرفآ  زا  یمه  نوچ  یناوت  یم  **** تسین ياج  وسنآ  زک  يدنوادخ  رد  ییاج  هب  يا 

يرب ییاج  رب  دنچ  ار  شیوخ  شتفگ  خرچ  **** باتفآ تسج  یم  ياج  تهاگراب  طاسب  رب 

يرپسن تلفغ  هب  ات  ناهاپ  ریز  يراد  شرع  **** ور هدوهیب  يا  دیوگ  تطاسب  مدره  ار  داب 
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نزو و تمس  **** دوش مگ  ریحت  طرف  زا  هک  ترضح  نینچ  رد 
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يرتحب ساونوب و  رب  تیفاق 

يرونا وت  تمدخ  زا  دنک  یم  یشاحت  رگ  **** ناد هیامرس  تلق  زا  ای  هیام  روصق  زا 

يرگنن یم  ارچ  دیوگ  ار  شافخ  سکچیه  **** باتفآ هاگراب  رد  هدب  شفاصنا  دوخ  وت 

يرمشب تمدخ  مناد ز  دوخ  نایصع و  زا  رمشم  **** راذگرد يزور  هدعو  ردنا  شتفر  یفالخ  رگ 

يروآ دای  ناگدنب  زک  نانچ  يزور  وزا  ات  **** دنک یم  یمظن  بیترت  یگدنب  يور  رو ز 

يربمغیپ ضرعم  رد  دوخ  تسیک  ناسح  هنرو  **** تسزیاج زواجت  کی  نیک  دهد  یم  يوتف  لقع 

يرفاک دشاب  هچ  یناد  یشماخ  تدوجو  اب  **** ار مالسا  �هطخ  نایطوط  هب ، یتسار 

يروخ یم  مغ  نآ  هن  ادنوادخ  دوخ  اضاقت  یب  **** یتبون ره  رد  هکناز  بجاوم  شبولطم  تسین 

يرهوج دقان  تسفیز و  تلصاح  نیب  یم  ياج  **** ناه هک  شدرک  یم  دیدهت  درخ  تبون  نیردنا 

يرحاس نک  يرحاس  ور  زپم  ادوس  يرعاش  **** نخس نیا  شوینم  هچ  یناد  يرونا  يا  تفگ  قشع 

يرصنع زرط  ییوگ و  یخرف  قیرط  ات  **** تتسین تجاح  چیه  یهاوخ  فاصنا  را  نکیل 

يرورپ ینعم  هچ  رگید  دش  هتفگ  یلک  حدم  **** رمع لداع  بحاص  ایند  ردص  یتفگب  نوچ 

يرتخا کین  زج  داهنن  نارتخا  شخبرون  **** وا نمض  ردنا  هک  رس  رب  ارت  سب  وا  �هیاس 

يرکاچ ناز  ینک  نارقا  رب  هک  يدنوادخ  سب  **** تددرگ ملسم  رگ  ایآ  شاب  وا  رکاچ 

يرواد یهاگ  حلص و  هگ  مهب  ار  ناکرا  راچ  **** داسف نوک و  ملاع  هاگراک  رد  دوب  ات 

يرگید نکر  وت  ار  ملاع  هکناز  ترمع  رود  **** ماود رامسم  هب  ناکرا  راهچ  رب  اداب  هتسب 

يرس رب  نادزی  ظفح  یبرم  ناطلس  �هیاس  **** تسدریز نودرگ  رود  ملسم  نودرگ  �هیاپ 

يروخرد ار  وا  وت  نکیل  وت  دروخ  رد  وا  تسین  **** تسین وت  دروخ  رد  هک  رگنم  نادب  روخرب  ناهج  زا 

يرس زا  تسدوب  هدرک  نآ  اضتقا  نادزی  مکح  هرامش 190 : هدیصق 

يرتهم ددرگ  متخ  دمحم  ود  رب  ناهج  زک  **** يرس زا  تسدوب  هدرک  نآ  اضتقا  نادزی  مکح 
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يربماغیپ رد  روهشم  فرش  سانجا  هب  ناو  **** یگنازرف رد  فورعم  رنه  عاونا  هب  نیا 

نآ مکح 
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يرب حداق  ره  حدق  زا  دقع  لح و  رد  نیا  يار  **** نوصم نایغط  تفآ  زا  نید  عرش و  رد 

يرکاچ ردنا  ملاع  بل  رب  هدید  ار  نیا  دراد  **** یگدنب ردنا  مدآ  شوگ  رد  هقلح  ارنآ  تشاد 

يرتخا یگرزب  خرچ  رب  هدرک  نیا  تمه  **** يرهوگ تعیرش  رحب  رد  هدرک  نآ  تمکح 

يرتشگنا رهپس  نیا  ردق  تشگنا  رد  تسه  **** ریذپ نامرف  ناهج  نآ  مکح  هاگرد  رب  دوب 

يروای شتخب  داد  نیا  تمدخ  رد  دش  هکره  **** راهنیز شرهد  داد  نآ  تعاط  رد  دش  هکره 

يرترب هاج و  رهب  زا  تسمزال  نیا  تمدخ  **** تیفاع نما و  رهب  زا  تسبجاو  نآ  تعاط 

يرس میهارب  بلص  زا  تسه  دمحم  نیو  **** لیلخ میهارب  لسن  زا  دوب  دمحم  نآ 

يرفولین دبنگ  عباتم  ار  شمکح  هکناو  **** نکش نامیپ  یتیگ  قفاوم  ار  شیار  هکنآ 

يردیح ملع  تسیعون  وا  يار  زا  رنه  زو  **** یمتاح دوج  تسیوزج  وا  تسد  زا  اخس  رد 

يرگنبرد وا  يار  ردق و  عبط و  تسد و  هب  نوچ  **** رهم خرچ و  رحب و  ربا و  دنتسه  هک  يرادنپ  تسار 

يرپ زگره  ندش  یتسراین  ناهنپ  یمدآ  ز  **** نامگ یب  يدوب  سوسحم  رگا  وا  يار  رون 

يربنچ خرچ  تسوا  مزج  ماکحا  يوار  **** نونفوذ لقع  تسوا  بذع  ظافلا  یکاح 

يرتفد مه  دنک  یکلک  مه  هک  یتسدید  کلک  **** تسوا کلک  نادرگ  نودرگ  دب و  کین و  رتفد 

يرد ظافلا  هب  دیاشگب  قطن  نابز  نوچ  **** مصا رذج  وا  طسب  حرش و  دیاشگب ز  عمس 

يرذگب شلامک  يوک  رس  رب  ترکف  هب  رگ  **** تسرخآ ییوگ  لعف  رد  لوا و  تدارا  رد 

يرواد يدوب  دوجومان  قلخ  نایم  رد  **** يدب مدآ  لگ  رد  رگ  وا  ملح  زا  يا  هرذ 

يرحاس رد  يرعاش  زا  ار  رصع  نارعاش  **** دنکف وا  فیطل  عبط  تنم و  یب  ششخب 

يرفعج رز  رپ ز  میاد  دنراد  اهجنگ  **** دامتعا زا  وا  دوج  نامض  رد  شنالیاس 

رهم راثآ  دافتسم  تفطل  يو ز  **** لحز خیرم و  لاعفا  راعتسم  ترهق  يا ز 
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يرتشم و 

يربنامرف زا  نک  نوریب  ناشتسد  زا  رهد  ياپ  **** تستردق ياپ  هک  اجنآ  دسر  یک  نانیا  تسد 

يرگید یناهج  ییوگ  رنه  ره  رد  وت  زاب  **** سب دنا و  یناهج  دوخ  ناشیا  هک  ناشیز  یمهم  وت 

يرسرس ار  دوخ  راک  يرادن  ات  ناه  ییوت  مه  **** نآ دوب و  نت  کی  زاب  مدآ  رود  زا  ییوت  نوچ 

يرمشن مدرم  هب  ار  سک  نتشیوخ  زج  را  دیاش  **** سب تست و  اب  یگداز  مدرم  راثآ  ناهج  رد 

يرد تمه  یب  عمج  نیا  تنم  ریز  هب  هن  **** رادب هلبا  ماخ  شیدنا  لاحم  یتشم  نیا  زا  تسد 

يرتشم دشاب  وت  یناد  نخس  نوچ  ار  نخس  ناک  **** دنب راک  ییانس  تیب  کی  راذگب و  نم  رعش 

يرگ نوخ  وگ  ار  صرح  دنخرهز و  وگ  ار  عمط  **** راودرم يز  یمه  يراد  نتشیوخ  اب  نینچمه 

يروخرب تلود  وت ز  مه  وت و  زا  ناشیا  مه  ات  **** شیوخ رهش  رد  ناتسود  اب  نک  مارآ  زور  دنچ 

يرصنع ناور  دیوگ  انث  نم  رب  بش  زور و  **** یمه وت  يانث  حدم و  یپ  زک  یگرزب  يا 

يرعاش ردنا  نم  مان  وت  مان  زا  دنلب  دش  **** راگزور ردنا  نم  هاج  وت  هاج  زا  گرزب  دش 

يرزآ شقن  غاب  رد  ابص  داب  دنک  ات  **** يورسخ رز  خاش  رب  نازخ  داب  دنز  ات 

يردنکسا تلود  يوسیع و  ياقب  رد  **** كاخ داب و  نوچ  رذآ و  بآ و  وچ  يداب  نادواج 

يرذآ بآ و  داب و  كاخ و  رتهب ز  ار  رهد  **** يار عبط و  راقو و  فطل و  نینچ  نیا  اب  اجک  ناز 

يرویز نوگرگد  مدره  وزک  یمزب  اذبح  هرامش 191 : هدیصق 

يروشک رب  نیمز  ددنب  یملاع  رب  نامسآ  **** يرویز نوگرگد  مدره  وزک  یمزب  اذبح 

يرویز مدره  داد  دناوت  یمزب  نینچ  زا  **** نامسآ مه  نیمز  مه  ار  یملاع  يروشک و 

يرواد لداع  دنناشنب  ود  ره  نایم  رگ  **** دنک لطاب  ار  سودرف  يوعد  وک  سلجم 

يربنع دباین  تمیق  وا  نحص  نیمز  اب  **** يا هفان  دنیبن  قنور  وا  فقس  ياوه  اب 

رد

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 739 

http://www.ghaemiyeh.com


يرزآ درآرب  رس  نابیرگ  ره  رود  رگ ز  **** دنوش هلاو  وا  نایور  تب  شقن  لایخ 

يرثوک دیازف  یتسم  رگ  هداب  نآ  تسرثوک  **** یتنج یبای  هدعو  یب  رگ  هصرع  نآ  تستنج 

يرذآ يزورفرب  نشور  بآ  نایم  زک  **** مشچ هب  دیآ  نانچ  نیگنر  �هداب  رپ  شرغاس 

يرغاس شنایقاس  زا  هاوخب  یتسدیدن  رگ  **** دمجنم بآ  رد  یتسدید  لایس  شتآ 

يرهوج ار  ضرع  کی  وا  �هصرع  زا  راگزور  **** تفاین جراخ  نآ  زا  یتسه  عماج  رصم  تسه 

يرتخا ماقم  میاق  ینکاس  ره  وردناو  **** اییوگ تبتر  يور  زا  تسا  رگید  نامسآ 

يرهوگ فصآ  روتسد  يرصنع  نامیلس  هش  **** دنبحاص هاشزوریپ و  وا  هام  باتفآ و 

يرگید ثلثم  تشگ  دهاوخن  لصاح  ار  كاخ  **** رهپس يانب  یعس  زک  یترضح  يا  نام  رید 

يرواخ دزاس  وت  رصق  �هدس  زا  نامز  ره  **** يورسخ باتفآ  نیاک  یترضح  یلاع  هچ  ات 

يرد یتیگ  بش  ردنا  زور  مین  زا  نادواج  **** يوا رون  دیاشگرب  دهاوخب  رگ  یباتفآ 

يرکاچ رگید  جوف  ردنا  يدندوب  یکیره  **** رهپس یلاع  نیا  یتشگ  ملسم  ار  بکاوک  رگ 

يرظنم رب  یبش  ره  يدناشن  وت  نابساپ  **** نیب کیراب  يودنه  رمعم  نآ  ناویک  مرج 

يربنم رب  بش  زور و  يدوب  هتسشنب  فکتعم  **** يورسخ نیا  �هبطخ  يادا  ردنا  يرتشم 

يرجنخ هدیشک  یتسد  ره  هب  يدوب  شرد  رب  **** تاثداح در  عنم و  رهب  برقع ز  یلاو 

يرگاینخ نماد  رب  نتشیوخ  يدوب  هتسب  **** بش ياهتولخ  شیع و  ياهزور  ردنا  هرهز 

يرتفد یتسکش  یم  ای  يذغاک  يدیرب  یم  **** وا نادرگاش  وچ  رد  ناوید  هب  یفوتسم  ریت 

يرب رتلماک  وت  زا  دندادن  ار  یتسه  خاش  **** دز خاش  عیانص  خیب  ات  هک  يدنوادخ  يا 

يرسفا بحاص  وت  نوچمه  ار  كاخ  بآ و  کلم  **** تفاین نودرگ  رسفا  بحاص  هک  يردق  نامسآ 

يرصیق تمالغ  ره  دیرگب  رجنخ  رس  نوچ  **** یبحاص تمیدن  ره  ددنخب  رغاس  بل  نوچ 

يروآ نیک  ار  مزر  يزاون  لئاس  ار  مزب  **** دیدن زگره  نارق  بحاص  کی  وت  نوچ  رجنخ  ماج و 
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تخب مشچ  وچ  ات  **** نازخ نوخیبش  زا  هچ  ار  کلم  ناتسوب 
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يرهبع دراد  رادیب  وت 

يرکنم رب  دبا  ات  دهنن  تشگنا  نامسآ  **** بستحم تعیبط  کلم  رد  وت  ساپ  دوش  رگ 

يرداچ اب  زج  زین  دیاینرد  زگره  هرهز  **** نامسآ يوسراچ  رب  یبئان  يدناشن  رو 

يرتهم لقاع  تنیا  تفگ  یم  دیدنخ و  یم  قرب  **** ربخ یب  تتسد  شیپ  يزور  دیراب  یم  ربا 

يرعرع یشیشح  ره  زا  دنک  ناراب  �هرطق  **** دوش نتسبآ  تتسد  بابحتف  زا  رگا  ربا 

يرضحم یتشون  رگید  نآ  لخب  رب  یکیره  **** ارت تسد  لد و  يدندیدب  رگ  متاح  نعم و 

يردام نودرگ  وچ  دش  نورتس  نداز  ینمیا  ز  **** شیب هکلب  روشک  هس  رد  يرمع  هک  نارود  نانچ  رد 

يرتسب يدوسن  زگره  ینمیا  رد  ییولهپ  **** اجک هنرو  دش  هنتف  دس  تیلاع  شلاب 

يرتخد دیاز  شرتخد  يرتخد  دیاز  وچ  وک  **** رتب نیو  ثداوح  نیا  دنراگزور  نارتخد 

يربهر دیابب  دبای  ار  شیوخ  راوس  ات  **** ار هیاس  تشیج  درگ  شورخ و  زک  اجیه  زور 

يرگخا بش  �هدرپ  ردنا  هک  دشاب  نانچمه  **** رادبآ نانس  قرب  هپس  درگ  سپ  زا 

يرجنخ اجیه  درگ  زا  راگزور  دیوشب  ات  **** هژیان دیاشگ  ار  نایرش  قیربا  نامسآ 

يرصرص يریگراب  ره  دوش  یقرب  نانس  ره  **** راو هلاژ  ناکیپ  هدنراب  دوب  يربا  نامک  ره 

يرکیپ ره  زا  دزیخرب  ناج  داب  شوخ  بش  گناب  **** ترکیپ هک  رصرص  نانع  ینابنجب  نوچ 

يرکشل مه  رکشل و  هانپ  مه  اهنت  وت  يا  **** یتعاس رد  ینک  خزود  مزیه  ار  يرکشل 

يرغال زجعم  تنیا  ددرگن  هبرف  یهگناو  **** دشکرد مد  کی  هب  یقلخ  وت  حمر  ياهدژا 

يربمغیپ زجعم  یب  دوش  نابعث  را  دیاش  **** بوچ هک  نونکا  دهد  یم  يوتف  وت  حمر  اب  لقع 

يرفغم دردب  مه  زا  هم  وچ  امیا  ره  هب  ناز  **** تیصاخ زا  تسربمغیپ  �هبابس  ترجنخ 

يرجعم هچ  يرفغم  هچ  نیعل  مصخ  رس  رب  **** تسا هیبعت  وت  رجنخ  ردناک  زاجعا  نینچ  اب 

يرورپ ترصن  چیه  دراین  نم  نوچ  نامساک  **** تفرب يزانط  هب  يزور  ترجنخ  نابز  رب 
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يردیح دیابب  ار  يراقفلاوذ  ره  مرجال  **** درورپ یم  هش  يوزاب  ارم  ین  ترصن  تفگ 

نم اورسخ 
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يروای روشک  تفه  ردنا  یتشگ  رسیم  رگ  **** هام تفه  نیا  تدم  رد  ار  هدنب 

يربعم ای  ناشک  يدرب  يا  هتخت  رب  لثملا  یف  **** راو تسود  نامرح  يایرد  �هجل  زا  ارم  ات 

يرورس نونکا  شیوخ  سنج  يانبا  رگد  نوچ  **** یمدوس تناتسآ  رب  رس  هک  سب  زا  یمتسه 

يرگنل نوچ  انع  يایرد  رعق  رد  ما  هدنام  **** راگزور تیانع  صقان  نیا  دصق  سب  زا  نکیل 

يرفاک ینابرهمان  یتمحر  یب  نانچ  نآ  **** اهدصق دراد  هک  سب  نم  اب  سنج  نیا  راگزور 

يرتسگ تیاکش  يراب  شنم  نوچ  يدوبن  ات  **** یتشاد نیز  كرت  رکاش  مرگ  یتسناوت  مه 

يربلد نوچ  دهن  نودرگ  �هیاد  رانک  رد  **** غیرد یب  يراهب  ره  ار  ناهج  رس  زا  ابص  ات 

يرس ادیپ  ار  مایا  شدرگ  دیاین  ات  **** يورسخ رانک  ردنا  کلم  داب  تغیرد  یب 

يرطسم نوچ  ار  کلم  ياهراک  ياوتسا  **** تبیاص يار  نادرگرس و  راگرپ  نوچ  مصخ 

يرشعم رواجم  تدرگ  نامسآ  دوعس  زا  **** باتفآ يداب  وت  میاد  ار  کلم  نامسآ 

يرپ وید و  مشح  رخسم  هتشگ  ارت  يا  هرامش 192 : هدیصق 

يربن ربمیپ  نامیلس  بآ  ات  شوک  **** يرپ وید و  مشح  رخسم  هتشگ  ارت  يا 

يربماغیپ تبتر  نامه  زورما  تسه  **** اداب یقاب  هک  وت  کلم  تبسن  رد  هکناز 

يرپس دش  متس  زور  وا  �هیاس  رد  هکنآ  **** درک وت  رتچ  بش  هک  نادزی  �هیاس  نآ  ییوت 

يرشب دیاشن  وت  حتف  رب  تراشب  هک  **** درب قافآ  هب  هرایس  وت  حتف  �همان 

يرپس یم  نانچ  فاصنا  �هداج  اکلم  **** ینکف یم  نانچ  کلم  �هدعاق  اورسخ 

يردب يرسک  زاوآ  �هدرپ  نادب  هک  **** ینکب نودیرف  سومان  �هدس  نیدب  هک 

يرمش ردنکس  وچ  دص  را  دزس  ار  نتشیوخ  **** هاپس درگ  زا  ینک  ردنکس  دس  دص  هک  وت 

يردق اضق و  رارسا  دقان  بجع  هچ  **** ردق شقن  ارت  يار  رظن  يزاوم  يا 

يرگن شبارخ  دابآ و  يوس  تمحرب  رگ  **** خلب تلاح  دوش  فشک  ارت  يالعا  يار 
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يرحس ياعد  هب  يرمع  وت  ناهاوخ  هدوب  **** دنعطقنم يا  هفیاط  همه  شایاوز  رد 

يرب هناد  زا  همه  نورب و  هناخ  زا  همه  **** فیعض ناروم  هفیاط  نیا  ینامیلس و  وت 

رهاظ و
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يرذگرد یخلم  ياپ  رس  زک  دوش  وچ  **** تسا خلم  ياپ  همه  ناشیا  نطاب 

يربنچ خرچ  رود  زا  ناغف  ناناملسم  يا  هرامش 193 : هدیصق 

يرتشم ریس  هام و  دصق  ریت و  قافن  زو  **** يربنچ خرچ  رود  زا  ناغف  ناناملسم  يا 

يرصرص نم  �هنکس  ردنا  نکاس  كاخ  لغش  **** تسیشتآ نم  برشم  ردنا  عفان  بآ  راک 

يرگنل هدنا  هاگ  ینابداب  يداش  تقو  **** راک ود  میاد  دنک  مرمع  یتشک  رد  نامسآ 

يرگ نوخ  دیوگ  تسیزور  همه  ناو  میرگب  رو  **** دنخرهز دیوگ  تسیرمع  ره  هب  ناو  مدنخب  رگ 

يرجعم رود  زین  مناسلیط  رب  درذگب  **** تشذگرد ناو  هلک  يدرک  يرفغم  نم  رس  رب 

يرن یلاس  یگدام  یلاس  دنچ ، ات  نغز  نوچ  **** تابث يزوماین  یم  اقنع  نوچ ز  اراگزور 

يرثوک ندرک  دیما  نیگ  راپ  زک  نانچمه  **** ارم دیآ  نوچ  هک  یناد  ناهج  زا  یسویب  هب 

يرد دبنگ  نیدب  مه  نم  اب  هک  اریز  مقثاو  **** تسه جنگ  یهاوخ  هکنادنچ  کلف  ياهمتس  زا 

يروحم ار  الب  یبطق  ار  هنتف  يدنا  هداد  **** تسا هدمآ  نارود  مسر  ار  نامسآ  ات  اییوگ 

يروشک نیمادک  زک  دیوگن  ترهم  زا  مد  کی  **** ارت رم  روشک  تفه  ولهپ  هب  دنادرگب  رگ 

يرجنخ شرود  تسدرک و  يرجنح  مموش  تخب  **** لاس دنچ  ثداومح  بوکدگل  ردناک  ام  دعب 

يرونا دمآ  تمعن  رفاک  دنیوگ  یمه  ات  **** خلب وجه  ردنا  تمهت  بحاص  درک  مریخ  ریخ 

يربیخ دوهج  دیوگ  را  هللااب  شاح هللا  **** تفگ هک  ناناملسم  يا  وجه  ار  مالسا  �هبق 

يردام ار  ناهج  رومعم  درک  دناد  هکم  **** شیگیاد يدرک  خلب  يدوب  لفط  را  نامسآ 

يرذوب مه  شتمدخ  ردنا  یناملس  مه  هدرک  **** نم خلب و  رد  یفطصم  نادناخ  راختفا 

يرهزا ملاع  نوریب  زا  هدرک  نآ  لک  لقع  **** ورد دش  هرمگ  هک  ملاع  نآ  بلاطوب  نید  دجم 

يربهر ار  ابص  داب  دنک  ناصغا  لد  رد  **** وا لدع  ماظتناک  نید  تلود و  ماظن  نآ 

يرتهم دنیبب  شیارآ  ملاع  نیبج  رد  **** دوش رضاح  رگا  دازردام  يانیبان  هکنآ 
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يرد کبک  دهد  نامرف  نامسآ  باقع  رب  **** شرورپ تیعر  هاج  �هدس  هانپ  رد 

توبن مه 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 747 

http://www.ghaemiyeh.com


يرتشگنا دنک  شتشگنا  رد  ات  نامیلس  وک  **** بسح رد  یهاشداپ  مه  بسن  رد 

يرترب ار  نایسابع  شدنسم  زا  تسه  هکنآ  **** هتشارفا برغ  قرش و  هاضقلا  یضاق  دنسم 

يرماس شیپ  هلاسوگ  نوچ  دنتسه  نم  وچ  دص  **** لالح هگنآ  رحس  ود  نآ  شقطن  کلک و  شیپ  هکنآ 

يرواد شهوکش  درادرب  ود  ره  نایم  زا  **** دننک رضاح  شسلجم  رد  رگا  ار  شتآ  بآ و 

يرمشب اهتفص  زا  تسدیمح  نآ  چره  اقلطم  **** ظفل ود  رد  یتقو  هک  یهاوخ  رگا  نیدلادیمح  وک 

يرهوگ هاشداپ  وا  رنه  يرآ  تسرهوگ  **** تفرگ تمیق  رگا  تفگشن  رنه  وا  نامز  رد 

يرداق وا  �هیاس  اب  ار  وید  دوبن  هکنآ  **** عرش ردص  رد  رمع  نیدلا  یفص  تلم  �هجاوخ 

يربنم يدرک  هاتوک  شربنم  دبیز  شرع  **** شتبتر زا  کنآ  برغم  ماما  قرشم  یتفم 

يرغال زا  وا  کلک  نوچ  ینک  هبرف  يا  هدید  **** تسرت هبرف  وا  ياوتف  زا  تعاس  ره  نید  مکح 

يرداچ یب  زا  دش  هم  باجح  ردنا  باتفآ  **** فوسک زک  هگان  دید  وا  يوقت  باستحا 

يرتشم ار  يرتشم  لاف  تسین  وک  نآ  تسیک  **** ناهج دریگ  يرتشم  لاف  زور  ره  شخر  زا 

يردیح راقفلاوذ  اب  ناماوت  ینعم  هب  نآ  **** تسد هب  ار  تعیرش  نیدلا  جات  قطن  راقفلاوذ 

يرد نهاریپ  تشگ  تعیبط  لگ  نوچ  ار  حبص  **** وا ياهسلجم  دجو  زک  نید  ناتسب  لبلب 

يرگاینخ زا  هرهز  مه  یمامن و  زا  هم  مه  **** شسلجم يدنتفایرد  رگا  يدندرک  هبوت 

يرحاس ین  شنتفگ  مناوت  یم  توبن  ین  **** تسیچ مان  ار  نخس  زا  سنج  نیا  هک  مناد  یمن  نم 

يرغاس نک  يرغاس  نیه  ار  شوگ  دیوگ  شوه  **** دنهد ردنا  بارش  نوچ  وا  �هجهل  نایقاس 

يرکاچ شلیئربج  يدرک  میظعت  زا  هکنآ  **** تسیوق نیدلا  ماظن  ریرقت  ناهرب ز  يوزاب 

يرگنب رگ  قرو  کی  شریمض  ياهقرو  زا  **** يوش فقاو  نامز  ردنا  عرش  رارسا  رب  هکنآ 

يرتفد ار  نید  ملع  يدرکن  وا  ریمض  رگ  **** مامت زگره  کلف  قابطا  قاروا  يدمان 

يرس رب  عضاوت  سپ  تیاهن  یب  يوقت  ملع و  **** تسوک دنشاب  نینچ  کنیا  ایبنا  ناثراو 
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يانث رد 
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يرعاش دح  تسناد  ناوت  دشاب  اجک  ات  **** راد روذعم  موش  زجاع  رگا  وا 

يرکشل درگ  هب  زگره  دسر  یک  یناوراک  **** دنشک وا  شخر  هک  اجنآ  دسر  یک  ام  �هشال 

يرویز یب  زا  هچ  زا  مظعا  خرچ  دیآ  غراف  **** دننک يدقع  ناشردق  زا  رگ  هک  ناکس  نینچ  اب 

يرفعج رز  تسراگنز  هک  نتفگ  ناوت  دوخ  **** راهنیز برای  تاهیه  ار  خلب  میوگ  وجه 

يرهوگدب نیا  عون  ای  یتریسدب  نیا  سنج  **** اضق رامسم  هب  نتسب  ناوت  نم  رب  را  هللااب 

يرپ وید و  زا  دریگرد  ودب  ندرک  ارتفا  **** نخس نامیلس  تشگنا  رد  تجح  متاخ 

يرزآ شقن  ار ز  یهلا  شقن  نک  قرف  **** دوسح لوحنم  نم ز  مالک  رخآ  ناد  زاب 

يروخ یم  نیریش  ناج  نوچ  نانچمه  وا  کبرچ  **** زونه وت  تفرگ و  یخلت  ارتفا  نیز  نم  شیع 

يرپ زا  سلاجم  رد  دتفا  یق  ار  ناجازم  دب  **** تسارتفا راک  دسح  زا  دش  یلتمم  نوچ  ار  درم 

يرخ نوک  زا  دشاب  نم  نمرخ  رد  وا  واگ  **** واگ شیر  دریگ  همان  رخ  عضاو  ار  وا  رم  نوچ 

يرفاک زا  دوب  یباب  نم  دزن  ناک  اجه  نآ  **** ما هدروان  نابز  یط  رد  هک  میوگ  یمن  نآ 

يرب تمهت  زا  فسوی  گرگ  هک  نانوچ  میبای  **** شیوخ رمع  ردنا  متسدینارذگب  رطاخ  هب  رگ 

يرز یب  ار  ناج  فارص  نید  رازاب  رد  تسه  **** وزا يرازیب  هک  یتاذ  زا  مرازیب  نادواج 

يرتخا کین  �هناد  داهن و  یتخبدب  ماد  **** بیغ راوطا  رد  هک  ییاناد  ییاناوت و  نآ 

يرفولین دبنگ  رب  نارتخا  ناشف  لگ  **** تسدمآ ار  وا  عنص  يابص  ریثات  هکنآ 

يرط گربلگ  عاطقا  رب  تسداد  یگنحش  **** ار شین  برقع  نادند  اهدژا  راخ  هکنآ 

يربنع فلز  داهنن  قفش  شوگ  رب  زور  **** دادن نییزت  ار  كاخ  بش  �هیاس  فلز  هب  ات 

يرهبع ياهدید  نودرگ  يوربا  مخ  رد  **** درک هناش  ار  بش  يوسیگ  شتردق  نوچ  دش  زاب 

يرمجم نآ  یشتآ  نیا  درک  بآ  باتفآ و  **** تخوس دوع  نودرگ  وچ  رفولینز  ار  شعنص  مزب 

ردنا هکنآ 
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يرصنع ياهیام  زا  يا  هیام  ساسا  یب  **** وا عادبا  ناکف  نک  هاگراک 

يرگ یلکش  نیرتهب  رونم  یگنر  نیرتشوخ  **** ار شوپ  قرزا  زور  یتشهب  ملاع  کی  داد 

يرفغم ار  هلک  داد و  ینشوج  ار  نهریپ  **** سورخ قرف  رب  یهام و  نت  رب  شنوع  هکنآو 

يرک یگنگ و  نبغ  ار  مصا  رذج  یتسین  **** ددع رد  يدوب  جنگ  ار  وا  يالآ  رگ  هکنآ 

يرگنت نآ  دزیا و  نآ  هلا  دیوگ  یمه  نیا  **** تسوا مان  لوا  طخ  اهنابز  حول  رب  هکنآ 

يروانهپ نیدب  فقس  نیا  ماب  رب  يور  رگ  **** هن شیب  یشاب  هدید  یسارخ  شکلم  زا  هکنآ 

يرورپ ردنمس  ار  شتآ  داد  شفطل  هکناو  **** ینکفا نیطایش  ار  مجنا  داد  شرهق  هکنآ 

يرتشش هاگراک  نداهن  دشاب  وا  راک  **** گرب دنچ  باعل  زا  یمرک  ياعما  رد  هکنآ 

يرباص تبحص  هار  زا  داد  شین  اب  ار  شون  **** شتفار لامک  يروبنز  ياشحا  رد  هکنآ 

يرکسع هگ  اهتسد  رب  دهن  يزوخ  هگ  ماج  **** وا ناسحا  یقاس  یلان  فیوجت  زا  هکنآ 

يرکسم تسد  هب  هد  شلامشوگ  ار  یم  تفگ  **** لقع درک  يزارفرس  شنیرفآ  رب  نوچ  هکنآ 

يربدم ناتسآ  رب  ار  سیلبا  درک  فقو  **** شترضح هاگشیپ  رب  بدا  کی  كرت  هکنآ 

يروای يداد  شوا  هابتجا  مث  زا  هنرگ  **** دوب هدنکفا  اپ  مدآ ز  یصع  ار  مدآ  هکنآ 

يرپسا شرهق  بیسآ  نیمز  زا  درک  مدودرد  **** رذتال دابدنت  زا  ار  حون  موق  هکنآ 

يرگخا رگخا  هن  اجنآ  دنک  یناحیر  هلعش  **** دنک یلاخ  شتلخ  يارس  تولخ  نوچ  هکنآ 

يرکنتسم تمهت  یب  وا  کلم  زا  نابش  کی  **** دنک مگ  ییاصع  رد  ار  ییوداج  یتشد  هکنآ 

يرتخد لامج  دش  لطاب  هکنآ  یب  وا  ظفح  **** دیشک میرم  �هرهچ  رب  يردام  لین  هکنآ 

يربمغیپ رد  شدهع  سپ  زا  تسدرک  رهم  **** فتکرب ار  یفطصم  يدوب  هک  يرهم  زا  هکنآ 

يربنچ خرچ  فقس  رب  هنیآ  کی  زا  هچ  زا  **** درک دنب  وسیگ  ود  شتشگنا  يامیا  زا  هکنآ 

يرتسگ تجح  دروآ  رامسوس  نابز  رد  **** دنتساوخ عطاق  ناهرب  نوچ  شیوعد  رب  هکنآ 
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هکنآ

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 752 

http://www.ghaemiyeh.com


يرذگنرد شترضح  ناتسآ  نیتسخن  زا  **** ینک نالوج  نادواج  ترکف  بسا  رب  رگ 

يروخ يدنگوس  دصقو  مزع  هب  رگ  شتاذ  هب  زج  **** كرش عرش  رد  مه  تسعونمم و  لقع  رد  مه  هکنآ 

يرب نظ  نیا  یسک  نم  نوچ  رد  هک  دشاب  يرفاک  **** مرفاک مدرک  لیوات  رگا  دنگوس  نیردنا 

يرتسب اهیژک  نیز  ناینب  تسار  نوچ  قرو  ات  **** نخس کی  میوگ  تسار  منیشن  جک  ات  ایب  دوخ 

يرتسب یمور  تسدرک و  يرداچ  يرصم  قد  **** خلب لها  عانطصا  زا  مه  خلب  رد  ارم  نوچ 

يرسفا یب  شرسفا  دشاب  هک  یکلم  اذبح  **** نم وچ  سک  دشابن  غراف  نانچ  یکلم  رس  رب 

يرواخ باتفآ  نوچ  وردنا  زورما  هتشگ  **** هدمآ لوهجم  هرذ  نوچ  نارواخ  كاخ  يد ز 

يرت شتآ  زا  دیآ  یکشخ  بآ  زا  بجع  يا  **** ارم رطاخ  زا  دیاز  اهنینچ  نیا  اهنانچ  اب 

يرثکا تانکمم  زا  تسه  لقع  ار  یمداک  **** شیوخ سفن  رد  ملقاع  رخآ  راذگب  همه  نیا 

يربکتسم نورب  زا  دهنب  وید  دیآرد  رگ  **** شرد زکار  يا  هطخ  میوگ  وجه  ییوگ  هچ  سپ 

يروآ ارحص  هب  يراب  ار  هلاس  هد  �هصغ  **** دسح هاگ  نیمک  زو  يدرگ  يوج  تصرف  وت  ات 

يرضحم وکین  مسر  يداقتعا ، وکین  لصا  **** دنکفا وسکی  هکنآ  زج  دنک  نیا  لقاع  چیه 

يربرب گنلپ  اب  یتشد  شوم  ندرک  عمج  **** تسیچ هک  یناد  نم  دزن  نداد  هیام  ار  نانمشد 

يرطسم يدرک  وت  نوچ  وا  دنک  يراگرپ  هک  سب  **** دوش نادرگرس  مصخ  ات  وش  لاوحا  میقتسم 

يرتحب سارفوب و  رگ  نآ  نیا و  دریگ  هتکس  **** یتصرف یب  زا  هک  مزرو  نانچ  نم  قیاقد  نیا 

يرزاگ طبرخ  درک  دناوت  ایرد  رد  هچرگ  **** دوب هب  دیوگن  رگ  شنیتسوپ  باقع و  زا 

يرب یم  یخیب  هک  نیکسم  يا  يرادنپ  اجکره  **** دمد یم  یخاش  هزات  ملوبق  زک  یجنر  دنچ 

يردنکسا دنک  شدییات  هک  يدس  رد  هصاخ  **** دتف یک  زگره  هنخر  ناتهب  جوجای  زا  هک  ور 

يراب هشیدنا  نیا  رد  ات  **** شیوخ رهش  نابز  زا  مه  يونشب  تیاکح  کی 
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يرپسن لطاب  هار 

يرکنم را  دنچ  تسوا  لامک  مهنیا  تفگ  خلب  **** تسام رهش  بیرغ  وا  تفگ  نم  صقن  رد  یسک  يد 

يرگید نیمز  دیوگ  یتعاس  ره  نامسآ  **** ارم تبتر  زا  وچ  دشاب  ناهج  ردنا  بیرغ  وا 

يرورس مه  يرس  مه  مشیوخ  نارقا  رب  تسه  **** ناشرهش ماقم  زک  مخلب  لها  ياپ  كاخ 

يرصان يار  دوب و  ینیکت  لرغط  تیار  **** خلب هب  هدنامرف  هک  اشنا  نیا  خیرات  اذبح 

يرادیب لحک  تلود  مشچ  ردنا  وت  کلک  یهز  هرامش 194 : هدیصق 

يرادناهج نارادناهج  اهتدم  هدرک  شنوع  هب  **** يرادیب لحک  تلود  مشچ  ردنا  وت  کلک  یهز 

يرادیب تست  تخب  ییانیب ز  تست  يار  ز  **** تلود �هدید  ردنا  ایند و  تلود و  ریجم 

يراوخ تزع و  دنبشقن  تمشخ  وفع و  رهپس  **** تنحم تمعن و  زاس  هجو  تنیک  رهم و  ناهج 

يراوشد هب  زج  ددرگن  اجنآ  باتفآ  رون  هک  **** هیاپ نآ  رب  تمشح  �هیاس  يدنکف  یناسآ  هب 

يرایسب هچ ز  زا  دید  هتشگرس  ورد  ار  تیاهن  **** لک لقع  درک  روصت  يزور  ار  تاهیگرزب 

يرایشه تشپ  یتسم  چیه  تمایق  ات  دنیبن  **** وت ساپ  دتفا ز  يا  هیاس  یم  رهوگ  رب  رگا 

يرازیب وت  مصخ  نتفر  سپ  زا  هیاس  دناتس  **** دبای تتمدخ  لوبق  فیرشت  هک  دناد  رگو 

يرادنپن ملاع  زا  رتمک  ار  نتشیوخ  ات  رگن  **** وت دوجو  دمآ  لامک  ار  ملاع  هک  يردص  نآ  وت 

يرای ارم  عبط  دهد  نیا  نابایب  ردناک  یسک  **** مبای اجک  برای  ما  هتشگ  زجاع  وت  فاصوا  رد 

يراذآ ياهناراب  هنشت  ياهتشک  اب  دنک  **** اهبش رد  هک  مکانمغ  ناج  اب  يا  هدرک  نآ  فطل  ز 

يرابج مجنگ ز  یمن  ملاع  رد  وت  لابقا  وچ  **** نونکاک ارم  يداد  یتبتر  ترایز  فیرشت  هب 

يراوهر هب  میوپ  یمه  یگنل  منک  نوچ  نکیلو  **** دشاب اجک  نآ  رذع  دیهمت  �هزادنا  ارم 

يرآ يا  هبلک  نانوچ  هب  زگره  ایربک  تخر  هک  **** دراد اور  سک  هنرگا  دوب  یعاد  وت  فطل  ارت 

يراصنا بویا  وب  کیدزن  یفطصم  لوزن  **** رت كرابم  یپ  زا  تیپ  يا  دوب  نم  دزن  تلوزن 
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هک نک  یم  نیمه 
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يراکوکن زا  تسدیدن  ینامیشپ  سک  زگره  هک  **** تقیفوت زا  داب  ددم  نادیواج 

يرازآ مک  هچ  سپ  یتسار  هچرگد  يدار  یکی  **** هدیدنسپ نایدا  �هلمج  ردنا  يراد  تداع  هس 

يراسکبس دیاز  شرصنع  زا  ار  داب  ات  الا  **** یگنس نارگ  دزیخ  شرهوگ  زا  ار  كاخ  ات  الا 

يراوازس یتیگزا  ندوب  رترب  هب  شتآ  نوچ  هک  **** یتیگ رد  بآ  نوچ  ارت  نامرف  داب  یناور 

يراذگب شیوخ  ماک  هب  ار  یتیگ  نارود  ات  هک  **** دراذگب وت  دهع  رد  رمع  یتیگ  هک  نادنچ  نامب 

يراسنوگن زا  هن  یتمعن  زا  ور  خرس  فلاخم  **** یکانبرط زا  هن  یتبکن  زا  برطضم  قفاوم 

يزارفارس رد  وت  غیت  يا ز  هرامش 195 : هدیصق 

يزات تلم  یکرت و  کلم  **** يزارفارس رد  وت  غیت  يا ز 

يزان رگا  راگزور  نینچ  هب  **** دزس دقع و  لح و  هب  يراگزور 

يزاس مرک  اب  وچ  یناشف  ناک  **** ینار طخس  رد  وچ  يزوس  رحب 

يزابرد هنایزات  رس  هب  **** یناتسب کلم  غیت  رس  هب 

يزاوآ مه  وت  سوک  اب  هدرک  **** ادص هب  نامسآ  تاهابم  هب 

يزاسمد وت  بکوم  رد  هدوب  **** مزر �هرهم  دیپس  ابار  حتف 

يزاورپ ياهزاب  نارتخاو  **** دارم هاگراکش  تنامسآ 

يزات نازرابم  نار  ریز  **** دندرگ نایکرت  هک  اجیه  زور 

يزاسمد يور  نازان ز  ود  ره  **** غیت زا  درم  درمز و  ینیب  غیت 

يزاوها ياهرارج  لکش  **** مشچ ردنا  دراگن  مچرپ  فلز 

يزاغآ هلمح  وچ  نمشد  يوس  **** تلوص تبسن و  يور  زا  دشاب 

يزار ردیح  لبط  وا  سوک  **** یبرع ردیح  غیت  وت  غیت 

يزاورپ حتف  نیهاش  درک  **** دربن ياوه  رد  وت  داشگ  نوچ 
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يزانط هب  ار  هدنیآ  مکح  **** دزود کلف  رب  تناکیپ  كون 

يزای ورد  رف  رک و  نآ  رد  رگ  **** دروخ هطوغ  هتشک  نوخ  رد  گرم 

يزادگب زار  وید  لد  رد  **** نانس قرب  سوک و  دعر  زا  هک  وت 

يزاونب لاؤس  رد  ار  مصخ  **** اخس صرح  یفقوم ز  نانچ  رد 

يزادنا يو  رد  هزین  رس  هب  **** زاب دهاوخ  هتفر  ناج  وت  رو ز 

يزامغ توکس  رد  ار  هنتف  **** زور کی  رفظ  اب  درک  یم  کلم 

زا غراف  **** زاب وت  نیمک و  رد  مصخ  نینچ  نیاک 
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يزات یمه  ییوس  ره 

يزادرپن نم  هب  يزور  وت  رگ  **** داد دهاوخ  هک  نم  راک  قنور 

يزاتجم نیا و  تسیروذح  هچ  **** کلم يا  تفگ  داد و  زاوآ  رفظ 

يزاغ ورسخ  هشیپرفظ  نآ  **** کلم باتفآ  دزیا  �هیاس 

يزاس تیفاع  يزوس و  هنتف  **** تسوا رجنخ  راک  هک  رجنس  هاش 

يزارفرس دهد  هلمح  داب  **** ار شنانس  شتآ  نوچ  هکنآ 

يزاب دنک  یمه  ردنمس  نوچ  **** وا �هنابز  اب  هک  ینیب  حتف 

يزارفارس یمه  تمهن  هب  ات  **** تسیرمع شتیار  لظ  رد  هکنآ 

يزارخ هب  دتس  ناکد  ریش  **** شلدع �هتسر  فرط  رب  هکناو 

يزابخ درک  دیشروخ  صرق  **** شکلم عماج  رصم  رد  هکناو 

يزاب رنه  رد  هداد  ار  کبک  **** سفن خسانت  یب  وت  نامز  يا 

يزابنا باتفآ  اب  هدرک  **** ناک زهاجم  تفک  جرخ  يو ز 

يزازب نآ ز  یفارص  نیا ز  **** درکن هبوت  راهب  نازخ و  ات 

يزارگب راهب  نوچ  ورد  ات  **** نازخ دابم  ارت  کلم  غاب 

يزوریف یخرف و  هب  هتفر  يا  هرامش 196 : هدیصق 

يزور هب  نامض  رد  هدمآ  زاب  **** يزوریف یخرف و  هب  هتفر  يا 

يزورون هدرک  فاصم  غاب  رد  **** رجنخ �هزبس  حمر و  �هلال  رب 

يزوگ وت  نامک  رد  تعاس  کی  **** ار ملاع  راک  هداهن  ریت  نوچ 

يزور دنک  تترصن  همه  نادزی  **** ینعم نیزا  ینید و  رصان  وت 

يزود یمه  رگج  يرد و  یم  فص  **** هدنزود يا و  هدنرد  هلمح  رد 
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يزورفیب نانس  �هلعشم  نوچ  **** دشاب رفظ  ردنمس  هناورپ 

يزوت نیک  بسا  بعل  هب  هک  اجنآ  **** ار متسر  حرط  هب  یهنب  نیزرف 

يزومایب ییزاب  وت  هک  ارنآ  **** دزادنارب یپ  هدایپ  هب  هش  دص 

يزوس یمه  اهنتف  نمرخ  ات  **** هدنب نم  رایتخا  هب  زاس  یم 

يزورنابش دوخ  دارم  هب  روخ  یم  **** هتشگ بش  تنافلاخم  زور  يا 

یشاحت کلف  تغیت  هدرک ز  يا  هرامش 197 : هدیصق 

یشاوح زا  ترصن  مشح  تحتف ز  **** یشاحت کلف  تغیت  هدرک ز  يا 

یشاحت یب  قافآ  �هلمج  رب  **** ملسم ارت  یهاش  يزوریپ و 

یشات هجاوخ  يور  زا  هدش  ناسکی  **** ناکرا رهپس و  وت  یگدنب  رد 

یشاب قاثو  ار  کلف  مارهب  **** ناویک مرج  هک  ینعی  وت  يودنه 

یشارخ نامسآ  ترد  هابور  **** دشارخ کلف  ریش  یناشیپ 

یشاپ هراتس  تمه  نماد  زو  **** یشوپ هنامز  تیار  �هیاس  زا 

یشارت نخس  رب  يدش  هک  رداق  **** يدوبن وت  حدم  �هسدنه  رگ 

یشابن وت  هک  ادابم  زور  نآ  **** تلود دیع  وت  زا  ناهج  زور  يا 

ینادیواج قنور  ناهج  لاوحا  تفای  هرامش 198 : هدیصق 

ینامرف یب  تداع  رس  داهنب ز  خرچ  **** ینادیواج قنور  ناهج  لاوحا  تفای 

یناملظ بش  دنرآرد  زور  خر  رب  **** هاپس درگ  زا  هک  رادهپس  ود  نامز  رد 

ینارون دوش  زور  خر  وچمه  بش  لد  **** دمدب ناش  نانس  حبص  نوچ  هکرعم  رد  زاب 

ینازرا ناهج  کلم  دص  هب  کلم  کی  هب  هن  **** نانس میلقا  هد و  روشک  ود  ریگ و  ناهج  ود 

یناورشون همه  نیا  کلم  تلم و  رصان  **** ینودیرفا همه  نآ  نید  تلود و  دضع 
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یناویک دنک  کلم  کلف  رب  نیا  ردق  **** يدیشروخ دنک  لدع  قفا  رب  نآ  يار 

یناب یتیگ  هب  تفگ  ناش  هینهت  اضق  نوچ  **** تفرگ لوحال  تیصاخ  ییوگ  ناش  لدع 

یناطیش مد  زین  متس  ناطیش  چیه  **** دنز هک  دناوتن  یم  وا  �هیاس  رد  هکناز 

ینادنز هدش  هس  ره  متس  روج و  هنتف و  **** راو نوراق  ورد  تسا و  نیمز  سبح  ناشساپ 

یناریو زا  عمط  دربب  دیواج  دغج  **** دنشک فاصنا  �هیاس  رد  همه  ار  نیمز  رگ 

ینادابآ تروص  ناهج  دزیرگب ز  **** دنیامنب نیک  يوربا  هرگ  ار  ناهج  رو 

ینادرگرس �هطرو  زا  دوش  نوریب  خرچ  **** دنرگن الاب  بناج  یمرک  مشچ  هب  رو 

یناشیپ فرط  ود  زا  دنهن  كاخ  رب  ود  ره  **** دننک دای  الثم  رصیق  روفغف و ز  رو ز 

یناسآ ببس  ناشیا  ندیشخب  هتشگ  **** شیاسآ ببس  ناشیا  ندوشخب  هتشگ 

یناوضر دنک  لابقا  نایوگابحرم  **** وا هگرد  رب  هک  تستشهب  وچ  ناشیا  مزب 

ریشمش ناناوخ  اوئسخا  **** وا �هرفح  رد  هک  تسریعس  وچ  ناشیا  مزر 
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ینارین دنک 

ینافوط ودع  نوخ  زا  هتساخ  اهجوم  **** ینیب ناشنامک  ربا  دنز  هلاژ  اجک  ره 

یناراب دشک  دیشروخ  رس  رب  نامسآ  **** دراب ناراب  وچ  هک  ناشنامک  تسیربا  هج  ات 

ینامهم اغو  زور  دنکچ  ار  دد  ماد و  **** تسین هللا  لیلخ  وچ  تفایض  هب  رگ  ناشغیت 

ینابعث اصع  وچمه  ورد  حمر  دنکچ  **** تسین هللا  میلک  ياضیب  دی  رگ  ناشتسد 

یناونع ینکن  نوچ  ام  �همانرب  تفگ  **** دیدب ریدقت  ناشکرابم  عیقوت  لکش 

یناطلس نیدب  دندیسرب  يریما  ناز  **** تسین مک  لرغط  يرغج و  زا  ددم  ار  ناشکلم 

یناد ات  یمظتنم  نیدب  کلم  نیردنا  **** تسیرس رخآ  دهد  یک  طلغ  هب  نادزی  کلم 

ینادزی دوب  هک  دراد  هبترم  نآ  راک  **** دهدن مه  کلف  تخب و  دهدن  نادزی  هچره 

یناوتن مه  وت  هک  ور  هدب  داد  يرونا  **** نتفگ دراین  خرچ  ازس  هب  ناشیا  حدم 

یناحور نخس  ردنا  هدیاف  یب  حور  **** تنخس حور  رب  رد  يا  همه  نیا  اب  کیل 

یناریح زا  دوش  مگ  یم  هیفاق  رب  هار  **** ییوگ ناشیا  رد  هک  یمظن  یشنا  رد  هچرگ 

یناسح ینک  رمع  همه  کلم  نیا  رد  هک  **** تدروآ نادب  ودره  یتریس و  یفطصم 

ینازرا يوس  قلخ  لما  خرن  يور  **** داسف تسنوک و  ملاع  يوسراچ  رب  هکات 

ینادیواج تدم  دهد  لدع  ار  کلم  **** داب ملاع  تیفاع  ببس  ناشیا  لدع 

ینار نامرف  همه  رد  ناهج  هب  ناشیا  راک  **** داب ناشیا  يربنامرف  همه  یتیگ  راک 

یناد يراد  وت  تسود  يا  ملد  هرامش 199 : هدیصق 

یناوتب یم  هک  زین  ربب  ناج  **** یناد يراد  وت  تسود  يا  ملد 

ینازرا ناج  هب  تسثیدح  هچ  **** نارگ تسین  وت  تبحص  یلد  هب 

یناتسب نآ  رگم  ات  هدب  نیا  **** ناج ییوگ  ارم  هسوب  تمیوگ 
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یناسآ نیدب  تسین  نآ  ییوگ  **** يراوشد نادب  تسین  نیا  میوگ 

یناج مه  يربب  ناج  مرگ  هک  **** ینم ناج  یهد  هسوب  مرگ  ین 

ینار یم  يرگ  هریط  زا  مهاگ  **** یناوخ یم  يرگ  هروشع  زا  مهاگ 

ینابنج منخس  رد  يرس  رگ  **** دوش هچ  متفا  وت  ياپ  رد  هچرگ 

ینازرا ییوکین  ره  هب  يا  **** نم دب  رد  وشم  رای  کلف  اب 

شاف يربب  دح  زا  وچ  هک 
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ینامرد یب  درد ز  �هصق  **** منک

ینارمع نسحلاوب  نید  دجم  **** دنک زاب  نم  رس  زا  ارت  ات 

یناویک دنک  ردق  زا  هکناو  **** يدیشروخ دنک  يار  زا  هکنآ 

یناریو ببس  شرهق  هکناو  **** يدابآ ددم  شفطل  هکنآ 

ینادنز متس  روج و  هنتف و  **** دراد تسایس  سبح  رد  هکنآ 

یناج ره  وا  تعاط  �هتسب  **** یسنا ره  وا  تمعن  �هدنب 

ینافوط شطخس  ياهجوم  **** يراذآ شمرک  ياهربا 

یناوضر وا  بجاح  تریس  **** یسودرف وا  سلجم  تروص 

ینابرد دوب  مسر  یپ  زک  **** شنابرد دوب  عنم  یپ  زن 

یناورشون وت  ياهرثا  يو  **** ینودیرفا وت  ياهرنه  يا 

یناشفا خرچ  كرات  رب  كاخ  **** ینک دصق  رگا  هک  سک  نآ  ییوت 

یناویح یندعم و  یمان و  **** عبط هن ز  دراد  وت  دوج  زا  هیام 

یناشنب تکرح  زا  ار  داب  **** ینک عنم  رگا  هک  سک  نآ  ییوت 

ینآ تفگ  ناوت  هچره  زا  ینآ  **** لعف رخآ  یترکف و  لوا 

ینامرد ردق  لاکشا  هب  هن  **** يروخ بوکاضق  بیسآ  هن ز 

ینادرگرس هشیدنا ز  ياپ  **** دسرن تلامک  يوک  رس  هب 

یناشیپ دهن  كاخ  رب  كاخ  **** دنرب وت  راقو  مان  اجک  ره 

یناریح زا  دوش  یبآ  بآ  **** دنهد وت  يافص  حرش  اجکره 

یناوخ ناسحا  تیآ  زامن  رد  **** يزات لئاس  یپ  زا  راکش  رد 

ینادابآ هب  یبارخ و  هب  **** تتعفنم دسر  هک  یباتفآ 
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یناسنا �هقطان  توق  **** لقع هن ز  دریگ  وت  کلک  زا  ینعم 

یناد مه  وت  دناد و  سک  همه  **** ازج شاداپ و  هن ز  تماقتنا 

یناسحا کی  �هدولآ  هن  هک  **** یهورکم کی  �هدرزآ  هن  هک 

ینارود �هریاد  رد  هچرگ  **** زاوج نیکمت و  هب  رود  زا  یشیپ 

یناکرا راچ  زیح  رد  هچرگ  **** تعفر رد  یکلف  هن  زا  رترب 

یناطیش تفص  نارازهدص  **** ناهنپ دراد  وت  نما  نماد 

یناحور کلم  نارازه  دص  **** ادیپ دراد  وت  عبط  مرک 

ینامسجان مکحم  �هراب  **** تسهار تلود  وت  نیگنس  مزح 

یناث ياضق  وت  مزج  مزع  **** ثلاث ناهج  وت  كاپ  ضرع 

یناف ناهج  رازاب  يور  **** یقاب تایح  رادومن  يا 

یناماس یب  مورحم ز  هدنام  **** وت تمدخ  زا  رگ  ود  يزور  هدنب 

ینامرفان تستفرن ز  ناک  **** تنامرف ذافن  یناور و  هب 

یعلاط و رتشیب  **** دندوب عنام  هک  دوب  اهمکح 
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ینادزی

یناد مک  نآ  مراد و  يرگید  **** روذعم يرادن  رذع  نیدب  رگ 

یناملظ بش  وچ  نشور  زور  **** دراگنن کلف  شاقن  هک  ات 

ینارون تبش  زور  نوچ  داب  **** کلف رود  رثا  زا  رمع  همه 

یناسفن ددم  زا  نارک  یب  **** رود تدم  نوچ  وت  رمع  تدم 

یناث ردنکس  رایتخا  هرامش 200 : هدیصق 

ینارمع نادناخ  �هدبز  **** یناث ردنکس  رایتخا 

یناوخ ناهج  �هجاوخ  شرگا  **** تسازس هک  ناهج  �هجاوخ  نید  دجم 

یناشیرپ بش  فلز  رد  هک  زج  **** تسین هک  تخاسب  نانچ  تلود  راک 

یناطیش هن  دنک  یم  یکلم  **** وید هک  دنکب  نانچ  تعدب  خیب 

یناویک درک  ردق  زا  هکناو  **** يدیشروخ درک  يار  زا  هکنآ 

ینادزی تسیتمحر  ناهج  رب  **** شماع محرت  ضیف  هکنآ 

یناسین ياهربا  وا  تسد  **** ار ملاع  ماظن  راهبون 

ینافوط ياهلاژ  وا  رهق  **** ار نمشد  ياقب  راز  تشک 

ینادنز رازه  ثداوح  نوچ  **** دراد وا  ساپ  نادنز  هکنآ 

ینایرع یگدیشوپ و  يوس  **** قح لطاب و  يور  هدرک  وا  مسر 

ینابناهج �هدهع  رد  هنتف  **** دید یهاوخ  راگزور  سب  هن  ات 

یناسب دنک  شمزع  هچنآ  **** يراوشد هب  نامسآ  دنکن 

یناونع هدرک  ریدقت  مکح  **** ار شمکح  ذافن  ياهمان 

ینابعث هب  دسر  ییاصع  زا  **** بوچ هک  رادم  بجع  فک  نانچ  رد 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 765 

http://www.ghaemiyeh.com


یناوید ياهراک  رد  هصاخ  **** راوخ هثداح  تسیزجعم  شملق 

ینامیشپ يدرد  زا  هعرج  **** شنیک حفاط  تسم  دنکن 

ینامهم صرح  یلیفط ز  نوچ  **** درمب گرم  صرح  شلاگسدب ز 

یناج نارگ  تیاغ  زا  هچ  زا  **** درخن وج  هب  یمه  شناج  گرم 

یناریو تسین  دای  ار  دغج  **** کنانچ وت  تیانع  زا  ناهج  يا 

یناملسم یماح  وت  هاج  **** ناناملسم یعار  وت  لدع 

یناوضر هدرک  وت  راد  هدرپ  **** یسودرف هدرک  وت  هاگراب 

ینادرگ زاب  هتشذگب  زور  **** یهاوخ رگ  هک  یبصنم  نآ  رد  وت 

ینار ایربک  قفو  رب  راک  **** لثم هب  رگ  هک  يا  هیاپ  نآ  رد  وت 

یناشنب يرب و  يرهپس  رب  **** بکوک ره  ياجب  ار  یبیان 

ینابنجب اهکلم  دنسم  **** دنسم �هشوگ  یبنجب ز  نوچ 

یناسحا قرغ  رهدلا  میاد  **** هاش تبرق  مرجال ز  ینسحم 

یناطلس ياهفیرشت  زع  **** دنا هتفای  کلم  ناکرا  هچرگ 

ینامیلس توسک  فصآ و  **** تسیچ میوگ  وت  اب  تسنآ  هن  نآ 

یناسح وت  زجعم و  یفطصم  **** هدرک نامز  کی  لاس  لهچ  يا 

هک متساوخ  هدنب  نم  هکناو 
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یناک رهوگ  دقع  نیردنا  **** مشک

یناهنپ هنارعاش  یکزمر  **** کیره رد  بسح و  دنچ  یکتیب 

یناشیپ هدیشک  مهرد  لقع  **** فیرشت زا  هاشداپ و  زو  وت  زا 

یناوتب یسر و  شفصو  هب  وت  **** هگناو اشداپ  فیرشت  تفگ 

ینادان یهلبا و  رس  زا  **** راو يدامع  ارت  ات  ناه  ناه و 

یناد ات  کین  تسین  لثم  ناک  **** دنب فحصم و  ثیدح  دتفینرد 

یناریح قیضم  رد  مرطاخ  **** تانث هنک  ياک ز  يوگ  یمه  نیا 

ینازرا هفیطل  دص  نینچ  هب  **** ادخ ناگیادخ و  فطل  يو ز 

یناشفا وت  رب  هک  ناج  رد  زا  **** راثن ياجب  تینهت  نیا  رد  يو 

یناحور کیلو  رهوگ  همه  **** تسدروآ يراثن  ناج  زا  هدنب 

یناوخانث دوب  یناشف  ناج  **** دیوگ انث  ارت  ناج  زا  وچ  وا 

ینازرا هب  لما  خرن  يور  **** دوب رود  دیزی  نم  رد  هک  ات 

یناتسب تخب  داد  لما  زک  **** داب نادنچ  داب و  رمع  وت  رود 

ینادنچ ود  ورد  دجنگن  هک  **** دبا وچ  یتیاهن  یب  زا  هکلب 

یهابم وت  مان  هب  خرچ  �هلقاع  يا  هرامش 201 : هدیصق 

یهایس يدیپس و  فصو  نیهب  وت  مان  **** یهابم وت  مان  هب  خرچ  �هلقاع  يا 

یهابت دسرتن ز  توقای  وچ  هک  یلعل  **** تیابر هاک  ملق  زا  کلم  �هرهچ  يا 

یهاپس هرایس  هصرع و  شدوب  نودرگ  **** کلم نیا  ضراع  دوب  وت  ضیرع  هاج  ات 

یهان رمآ و  ییوت  دوعسم  علاط  نوچ  **** تداعس عاطقا  نداد  رد  يدوعسم و 

یهاش يوعد  دنکچ  هدایپ  هک  یناد  **** دیآرد وت  ضرع  هب  جنرطش  �هصرع  رگ 
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یهابم وت  مان  هب  ود  ره  ملق  حول و  يا  **** يرآ ملق  رد  الثم  ینینج  مان  رو 

یهام نشوج  اب  دیآ و  سورخ  دوخ  اب  **** ردام هک ز  دشابن  رود  ناهج  ضرع  رد 

یهاگپ يور  زا  هتساخ  ردق  حبص  اب  **** درب نورب  هنتف  بش  کلم  زا  هک  وت  يار 

یهابت بیسآ  �هنعط  زا  هدش  نمیا  **** دجنگن رود  �هرئاد  رد  هک  وت  هاج 

یهاس یطخم و  وا  دمآ و  بیصم  وت  کلک  **** تفر ینخس  ار  کلف  یشنم  وت  کلک  اب 

یهاک تروص  ار  هلنبس  دهد  خرچ  رب  **** شبذج تیصاخ  هک  تسیئابر  هاک  نآ 

وت مزع  کی 
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یهلا لضف  دنک  هچره  دنک  دییات  **** تسین نورب  دییات  �هدهع  زا 

یهار دصقم  دنکچ  دناد  وت  يوس  هر  **** زآ رد  دش ز  ناور  هک  انمت  کیپ  ره 

یهامک تسناوت  هک  ایشا  ندید  دوخ  **** تسین نم  ییانیب  �هزادنا  هب  وت  ردق 

یهالک رهم  يدنک  ییابق  شنودرگ  **** يدنهد شیمسج  تروص  رگا  مناد  نیا 

یهانپ تشپ و  يوق  هچ  ار  ناهج  هک  برای  **** تهاج توق  زا  يوق  یناهج  تشپ  يا 

یهایگرهم دنک  بسک  نمد  يارضخ  **** شنوع هب  هک  نومیم  تمدخ  نیا  رد  هدنب  نم 

یهاوگ رکش  نیدب  رعش  نیا  دهد  یم  دوخ  **** تغارف یگرزب و  عاونا  همه  مراد 

یهاج هچ  یلام و  هچ  هظحل  ره  تعاس و  ره  **** تسین تنم  قح  رد  هک  ماعنا  تسیچ ز  نآ 

یهاچ فسوی  نهریپ  ردپ  مشچ  اب  **** شیپ نیزک  وت  لوبق  درک  نآ  نم  راک  اب 

یهانگ شاداپ  تعاط و  رثا  ییوگ  **** نمشد شلام  رد  حدام و  تیبرت  رد 

یهاوخ هک  داب  نآ  همه  رد  ناهج  هب  تراک  **** دنهاوخ هک  تسین  نانچ  هلمج  ناهج  راک  ات 

یهاکب سحن  زو  ییازفیب  دعس  زک  **** تمادم داب  نآ  تیصاخ  تبترم و  رد 

یهالم باحصا  هرهز ز  وت  سلجم  رد  **** مزالم باون  ریت ز  وت  تمدخ  رد 

یهاش بصنم  ارت  باتک  رس  رب  يا  هرامش 202 : هدیصق 

یهاوگ لوق  نیا  رب  هداد  کلف  یشنم  **** یهاش بصنم  ارت  باتک  رس  رب  يا 

یهام سنوی و  کلف  فیوجت  وت و  تاذ  **** نادنز فسوی و  ناهج  عاطقا  وت و  هاج 

یهانت گنن  تنخس  ماظن  هدیدان  **** فقوت نهو  تملق  ریسم  هدروخان 

یهامک تسایشا  تیهام  �هخسن  لب  **** تسه وک  هبترم  نآ  رد  تسا  سیفن  وت  سفن 

یهلا رارسا  هصاخ ز  �هحیار  یب  **** درادن هقلح  کی  وت  نیکشم  طخ  فلز 

یهاک تروص  نخس  يالویه  هتفرذپ  **** تیابر هاک  ملق  كون  �هبذج  اب 
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یهاپس وچ  رب  رثا  هب  دنارب  ریدقت  **** دبنجب وت  ریمض  ناطلس  تیار  نوچ 

یهایگ رهم  دنک  هچ  یم  نمد  يارضخ  **** هب دنکن  هشبت  وت  لامک  هب  را  مصخ 

خرچ رب  **** تسین یسک  هک  وت  �هضراع  زا  دش  مولعم 
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یهاس یطخم و  رگم  همیسارس 

یهاچ فسوی  زا  هرایس و  رآ ز  دای  **** دنب دهن  رارحا  رب  هرایس  هک  شاب  شوخ 

یهابت تبحص ز  �هتشر  رس  درک  مگ  **** رسکت سنج  رد  وچ  هتشر  ارم  هک  یتفگ 

یهالم باحصا  هب  هک  ات  امش  سنج  زو  **** بصانم باحصا  همه  نم  رب  دندوب 

یهاج هن  یلام و  هن  هدنب  نم  شسرپ  زا  **** يدوبن تینایز  هک  یناد  وت و  الا 

یهاوخ وت  زین  ارم  هک  مناد  وت  فطل  زو  **** مهاوخ وت  نومیم  تمدخ  ناج  هب  هک  هللااب 

یهاک هن  ییازف و  هن  هن  رگ  مشاب و  رگ  **** دیاشگ هچ  نم  مدع  دوجو و  نکیل ز 

یهاگپ دردب ز  هماج  ون  زور ز  ره  **** حبص وا  تریغ  زا  هک  زور  نآ  وت  يار  يا 

یهایس هجاوخ  يا  دوب  يدیپس  دض  ات  **** رخآ وت  هب  نامرح  بش  ردنا  مسر  نوچ  نم 

یهانپ هن  يریغ  هب  رمع  رد  هک  وت  لاح  **** داب نانچ  تسیهانپ  فاصنا  متس  زا  ات 

یهاش بصنم  ارت  باتک  رس  رب  یک  **** رشح ات  هک  دید  نیمه  وت  لامک  هب  قیال 

یهام هب  ات  هم  زا  هتفرگب  یهز  هرامش 203 : هدیصق 

یهاش زوریپ  تلود  هاپس  **** یهام هب  ات  هم  زا  هتفرگب  یهز 

یهلا رگید  یهشنهاش  یکی  **** هیاس تسدیشروخ و  هک  يرادناهج 

یهام غرم و  ات  ار  شیدنوادخ  **** ندرگ دنداهنب  هک  يدنوادخ 

یهاون مکح  نارتخا  رب  شمه  **** رماوا تسد  نامسآ  رب  شمه 

یهاج یلام و  تنم  درادن  **** تسوا شعجرم  ات  سکچیه  رب  ناهج 

یهان ار و  یتیگ  تسوا  رمآ  هک  **** دزیرگ شساپ  رد  هزوریپ  رگا 

یهابت زا  توقای  يور  گنر  وچ  **** دیآ غراف  شیور  گنر  یلک  هب 

یهایس بش  يور  دیوش ز  ورف  **** دهاوخب وا  يور  دیشروخ  رگو 
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یهاچ هن  يدرک  یفسوی  هنرگو  **** دوب رثا  یب  فسوی  هاچ  شیار  ز 

یهاکب ار  یبارخ  یتسه  زا  هک  **** یناوت وت  ملاع  يدابآ  رد 

یهاشداپ دشاب  لدع  زک  نانچ  **** ملاع دهع  تنوع  هب  یقاب  یهز 

یهانت ار  تماود  دبایرد  هن  **** فقوت ار  تذافن  دیآ  شیپ  هن 

تمه ناهج 
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یهایگ وا  ياهضور  رد  دنک  **** یبوط هکنآ  تست 

یهامک ار  ملاع  لک  دنیبب  **** دنیبب تک  ناو  ییوت  ملاع  یکی 

یهاک حاورا  �هراسخر  دوش  **** غیت نوگ  هداجیب  زا  هک  فقوم  نآ  رد 

یهاس كرادا  دوش  یطخم  درخ  **** نایرگ جاد  وا  دوب  نادنخ  نانس 

یهابم نودرگ  دبنگ  يادص  **** ددرگ ریبکت  يزاوآ  مه  هب 

یهاگپ زا  حبص  نوچ  هماج  دردب  **** دیآرب تریشمش  حبص  نوچ  لما 

یهانگ یب  دب  اجک  نایوگ  لد  هب  **** نایصع گنن  زا  کلم  يادعا  دنک 

یهالک رس  زا  ارت  حمر  رس  **** ییابق نت  زا  ارت  غیت  نت 

یهانپ یم  نادزی  هب  نادزی  زا  وت  **** دنهانپ یم  رگید  هب  کی  یناهج 

یهاوگ ناتسب  يوعد  رب  دهد  **** راتفگ هنوگ  کی  زا  لبلب  ات  الا 

یهالم باحصا  یعون ز  ورد  **** لبلب داب و  تمزب  ناتسب  ناهج 

یهاوخ هک  اداب  نآ  هویش  ار  ناهج  **** ییوگ هک  اداب  نآ  تجح  ار  اضق 

یهاش قبس  ناهاش  هدرب ز  يا  هرامش 204 : هدیصق 

یهاوخاوه هار  رد  همه  وت  اب  **** یهاش قبس  ناهاش  هدرب ز  يا 

یهاگآ مدع  زا  ارت  مهو  مه  **** ینوزفا ددع  رب  ارت  حتف  مه 

یهاش نیرتزوریپ  وت  هک  یتیگ  **** تنیتسخن حتف  رب  هدش  قثاو 

یهاک دوش  توقای  خر  گنر  **** ناک رد  دنک  هشیدنا  رگ  وت  ساپ 

یهاگرخ وت  هاج  یتبون  زا  **** هدرک فرش  بسک  یپ  نودرگ ز 

یهابور هب  هداتفا  کلف  ریش  **** تشیج ملع  ریش  تبسن  رد 

یهان متس  ار ز  کلف  وت  رجز  **** رمآ نوکس  هب  ار  ناهج  وت  لدع 
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یهاتوک هب  تسعمش  �هیاس  نوچ  **** رئاج کلف  تسد  وت  رود  رد 

یهام يور  تسار  پچ و  هلمح  رد  **** يرهم يور  تسار  هر  مزح  رد 

یهارکا زا  یلاخ  ینک  هچره  رد  **** ینعم نیز  ترکف و  دوبن  رداق 

یهاوخوکن هاوخدب و  �هدنراد  **** یصخش دوبن  تظفح  جراخ  ات 

یهاوفا تمعن  یلو  رکش  را  **** ترکش رکش  زا  تسا  رپ  هاوفا 

یهابشا هک ز  هزنم  هچ  برای  **** ناکما قرو  تهبش  تسوحم ز 

یهاگیب تسد ز  بش  ندرگ  رد  **** هدروآ وت  شیدنادب  زور  يا 

یهاج مه  یلام و  مه  هبترم  دص  **** يداد مسفن  کی  رد  هک  هدنب  نم 

زا **** مراد نونک  خلب  رد  هک  لاح  نیا 
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یهارمگ یناشیرپ و  فوخ 

یهاس رظن  هتوک  یطخم  نآ  **** يدرب نامگ  مهو  مرگا  شیپ  نیز 

یهار یمدش  تعیبط  هب  طب  نوچ  **** شزومآ هب  هن  نوحیج  �هربع  هب ز 

یهام مکش  ردنا  یمتشذگب  **** سنوی نوچ  وت  ظفح  فنک  رد  ات 

یهاچ نارگد  نایم  فسوی ز  **** يردق یب  هن ز  دش  ردق  يرآ ز 

یهاوخ نآ  هک  داب  نآ  همه  تراک  **** دهاوخ وا  هک  تسین  نآ  سک  راک  ات 

یهاک متس  ییازف و  لدع  ات  **** شیازفا رد  وت  کلم  وت و  رمع 

ییانشآ وت  رد  كاخ  اب  هرامش 205 : هدیصق 

ییاشداپ رازه  رتشوخ ز  **** ییانشآ وت  رد  كاخ  اب 

ییانشور وت ز  ضراع  رب  **** دنیبب هم  زار  خر  هدید 

ییاسراپ دیزگ  غرمیس  **** وت بل  یطوط  �هتکن  زا 

ییادگ رد  زا  دوب  یسیع  **** یشخب تایح  بلز  هک  ییاج 

ییاتسور يارس  سواط و  **** سک نم  وچ  �هنیس  وت و  رهم 

ییاهب ناج  یتیراع و  لد  **** ار ام  تست  قشع  تمدخ  رد 

ییارک ات  يوگب  هار  کی  **** شوه یمدآ  يرپ و  يدرب ز 

ییاون یب  رازه  دنکفا  **** وت تقرف  ربص  �هناخ  رد 

ییاوگ نآ  رب  دهد  هام  ات  **** يوگ نخس  دوخ  نسح  يوعد  رد 

ییآرب نید  جات  تمدخ  رد  **** هوک زا  باتفآ  وچ  يوک  زا 

ییالع تلود  هدربعم  **** تلود هانپ  زع  رگتروص 

ییانشآ تسوا  تعاط  اب  **** ار درخ  رم  هک  درخ  ناج  نآ 
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ییادخ رد  يادخ  لضف  نوچ  **** دید ناوت  فرش  نآ  تبسن  رد 

ییاپزیت هب  وا  ترکف  کی  **** رتخا تفه  تفرگ و  خرچ  هن 

ییافطصم هدید  وت  تاذ  رد  **** توبن رظان  �هدید  يا 

ییاضترم تشپ  هک ز  دیاش  **** لقع تدناوخن  تقلخ  يور  نوچ 

ییاجک ات  هاج  هک ز  دناد  **** زگره لامک  ارت  لقع  دوخ 

ییاپ كاخ  هردس  یناشیپ  **** هدرک لوبق  وت  رد  شیپ 

ییارس نخس  وت  تحدم  رد  **** دریگ لیئربج  لد  غرم 

ییاوشیپ گرزب  هچ  برای  **** ار اضترم  گرزب  دالوا 

ییایربک يا ز  هن  ربک  زا  **** شیب ایربک  تسا و  مک  وت  ربک 

ییاقل شوخ  دوب ز  لوزعم  **** گرم مغ  رد  رمع  هک  زور  نآ 

ییاقب مک  هب  دنک  هلال  نوچ  **** ار اهمشچ  غیت  رفولین 

رد **** دریگ هیاس  لعف  تبسن  زا 
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ییان توص  روص  تمدص 

ییاجر یب  دوش ز  باریس  **** گنج �هنشت  فوخ  رغاس  زا 

ییادج وت  غیت  دننیب ز  **** اهنت نازرابم ز  ياهناج 

ییاتس اشداپ  مورحم ز  **** وت تبیغ  نم ز  رطاخ  نیا 

ییاهر انع  زا  هتفایان  **** مد کی  وت  تمدخ  مغ  رد  لد 

ییاوه وت  ياوه  هتشگ ز  **** نیگمغ ناج  گرم  دمآ  ات 

ییایروب رهش و  روخ  رد  وت  **** ور ور  هک  وگم  ارم  راهنز 

ییاین فرط  نیدب  هک  هب  نآ  **** ار ام  تسا  شوخ  وت  تبیغ  رد 

ییاپ دنچ  زیخ  هک  سیونب  **** رابکی فطل  قیرط  هب  رخآ 

ییام نادناخ  �هدنب  نوچ  **** یشوک هچ  نارگید  تمدخ  رد 

ییایسآ گنس  وچ  هدندرگ  **** ملاع درگ  هدرک  نتسج  رد 

ییاخن رکش  ارچ  هتسویپ  **** تلود نید و  ءالع  رکش  رد 

ییامن یم  يور  هچ  يرود ز  **** تسنوک يور  هک  ام  ترضح  زا 

ییامس ینیمز و  لاکشا  **** دنبای تابن  �هدئاف  ات 

ییارچ ینوچ و  تلع  را  **** برای داب  هتسسگ  وت  مکح 

ییاناد ریسکا  يا  هک  متفگ  یم  شود  ار  درخ  هرامش 206 : هدیصق 

ییانیب هدید  یب  تمه  يرایشه  زغم  یب  تمه  **** ییاناد ریسکا  يا  هک  متفگ  یم  شود  ار  درخ 

ییاش وا  ياپ  كاخ  شیوخ  يور  بآ  اب  وت  هک  **** دراد یگتسیاش  وک  تسیک  نآ  دوجو  رد  ییوگ  هچ 

ییاهنت لالقتسا و  هب  دوخ  دمآ  لماک  یناهج  **** يریغ زا  لامکتسا  چیه  یب  ناهج  ردناک  یسک 

ییابیکش جنگ  وا  لیجعت  رد  تسین  نکمم  هک  **** هلاو نانچ  وا  یهن  رما و  لاثتما  رد  نامز 
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ییاناوت يوس  نآ  زا  دش  تمیزه  لزنم  دص  هک  **** زجاع نانچ  وا  ملح  راب  لامتحا  رد  نیمز 

ییانیم نودرگ  زا  نتفرذپ  یتسین  رابغ  **** هتفر ورف  تمه  نماد  نیچ  هب  دش  دمآ  رد 

ییارضخ نودرگ  مهن  زا  نوریب  تسینودرگ  هک  **** شردق �هیاپ  تعفر  دمآ ز  داهن  یلاع  نانچ 

ییاوسر جوم  ار  ناهج  یتسداد  هطوغ  هنرگو  **** دمآ دیدپ  وا  ردق  دییات  زا  ملاع  ماظن 

ییاخیلز درد  نامناخ  کی  اب  دیشروخ  لد  **** رد مراچ  خرچ  رصم  هب  شیارآ  فسوی  نسح  ز 

یلاوت سکع  رب  زورما  دنک  **** دنادرگ زاب  ار  نامز  رود  را  تمه  بذج  هب 
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ییادرف زاب 

ییاسرف رمع  شمیرح  ردنا  راگزور  يدرکن  **** لماش ناهج  رب  يدیشک  يدس  اضق  شمزح  زا  رگ 

ییاج رب  ياپ  رد  نیمز  رب  يدوب  تسد  ار  نامز  **** يدنکفا هیاس  تمشح  هب  شملح  نامسآ  رب  رگو 

ییالایب خر  شکاخ  هب  رگ  برقت  يور  زا  هک  **** دراد تیصاخ  نآ  ینمیا  رد  شتمرح  میرح 

ییاسآرب نودرگ  ندرک  فرصت  گنن  زا  هک  **** نودرگ ندرگ  يادر  ینعی  وا  ياپ  كاخ  هب 

ییاس نامسآ  ردنارس  شتآ  نوچ  هک  یهاوخ  رگا  **** وش وا  بکوم  لیخ  درگ  اتفگ  بآ  اب  اوه 

ییانرب مایا  درک  هزات  ار  فرخ  نودرگ  هک  **** دراد لدتعم  ياوه  نآ  وا  تلود  راهب 

ییآ شترکف  يارس  تولخ  رد  هظحل  کی  رگا  **** نشور �هخسن  شنیرفآ  شریمض ز  درآ  تسد  هب 

ییایرد یناک و  دنک  یم  نوچ  ات  تسوا  عبط  ز  **** هزرل بت  يزورنابش  ار  مزلق  تسجوم  زا  هن 

ییادوس هدام  وا  �هجل  قورع  ردنا  تسدش  **** اهبش دنک  یم  رکفت  شعبط  �هصغ  زک  سب  ز 

ییارآ ملاع  ار  ابص  دزومایب  شعبط  رگا  **** نسوس تغل  یب  دیوگب  سگرن  رظن  یب  دنیبب 

ییابیز گنرین  يدز  یک  ناتسب  شقن  رد  ابص  **** يدوب ینشاچ  ار  ناهج  شعبط  �هلضف  هنرگا 

ییانعر نیع  لگ  نوچ  هن  يدازآ  ضحم  نسوس  وچ  **** دیاش دنک  رهوگرپ  كاخ  رانک  رگ  ناسین  وچ 

ییاط متاح  موسر  نایسن  یط  رد  شتسد  ز  **** یباصو بحاص  ناور  تلجخ  يوخ  رد  شقطنز 

ییایند هن  مراد  یبلطم  ینید  هن  ششخب  رد  هک  **** یتفگ وت  هن  دیوگ  وا  تسد  اب  یتعاس  ره  اضق 

ییاشخبن يو  رب  ارچ  وت  زا  تشگ  شیورد  ناک  وچ  **** ندوشخب شیورد  دوب  بجاو  مرک  رد  نکیلو 

ییامرف هچ  ینعم  نیرد  دزیخرب  هک  يوعد  نیرب  **** متفگ درخ  اب  مدرک  رصح  وکین  فاصوا  نیا  وچ 

ییادنادیشروخ لگ  هب  ییامیپ  باتهم  زگ  هب  **** مه نم  اب  هک  اتفگ  ارم  قحلا  تشگ  هریط  ناز  درخ 

ییامنن زاب  یناشن  ییوگ  یتعاس  ره  مسپ  **** مناد یم  هک  یناد  یم  یناد و  یم  هکنیا  رت  بجع 

يراد یمن  رواب  مرگ 
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ییارغط نیدلازیزع  ییارغط  نیدلازیزع  **** میامنب هک  نوچ  میامن 

ییامیپ خیرات  رد  هراومه  بش  زور و  غارذ  **** شیازفا رد  یهاگ  دوب  شهاگرد  هاگ  ات  الا 

ییازفا تنیز  تمایق  ات  ار  وا  شیازفا  نازو  **** اداب نتساک  ناج  شنمشد  بیصن  شهاک  نآ  زا 

ییانرب راک  نیا  اب  وت  دیانرب  راک  نیا  ارت  **** يدیمون هتفگ  شمصخ  هدروآ  يور  هک  يراک  ره  هب 

ییوکرس ملاع  �هصرع  ارت  کلم  يا  هرامش 207 : هدیصق 

ییومرس نامیلس  کلم  ات  وت  کلم  زا  **** ییوکرس ملاع  �هصرع  ارت  کلم  يا 

ییوگ هدهیب  متس  وت  لدع  تجح  اب  **** يزات هدهیب  کلف  وت  هاج  بکوم  یب 

ییولگ ینابز ز  چیه  دتسن  یفرح  **** تباطخ راوازس  هک  ماوخن  تناقاخ 

ییوب هن  یگنر و  هن  دیشروخ  �هیاس  زا  **** ار سک  وت  مکح  یب  ینادزی و  �هیاس  وت 

ییوخ هب  يوخ  زو  هدش  یلاح  هب  لاح  زا  **** ثداوح لاجد  هک  وت  یناهج  يدهم 

ییوس هب  زورما  دنک  تراشا  هک  سکره  **** دتفین وت  لدع  �هراب  تهج  رد  زج 

ییوک هب  دنیآرد  هک  دراو  رداص و  ره  **** دنباین هناخ  مه  وت  فاصنا  تمحر و  زج 

ییوج هدشمگ  ره  هب  کلم  دسرن  يرآ  **** کلم رهگ  دمآرب  وت  ناک  دنتسج و ز 

ییودک يرانچ و  هکنآ  تسلثم  نکیل  **** دناد وت  وچ  یگرزب  هب  ار  دوخ  وت  هاوخدب 

ییوش تعاط  رد  هدمآ  لایع  راچ  نوچ  **** رصانع دنتسه  وت  نامرف  تبسن  رد 

ییوپ کت و  دراد  هبکوک  نیا  رد  زین  وک  **** روخ وا  مغ  دباتن  دیشروخ  وت  يار  یب 

ییونچ دای  دنک  هک  یشاب  وت  هک  ییاج  **** ریگ وا  مک  درابن  ربا  رگ  وت  تسد  اب 

ییور همه  زا  لاحم  تسیثیدح  دنتفگ  **** تروص هب  تسییوگ  وچ  هلمج  ناهج  هک  متفگ 

ییوگ وچ  وت  دارم  ناگوچ  مخ  ردنا  **** زورما شمنیب  یمه  هک  هنملا هللا 

ییوج هکرعم  ره  لصاح  نوخ  هدرک ز  نآ  **** تشذگب وت  ریشمش  �همشچ  بل  هب  ترصن 
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ییوبس یگنس و  هک  دروآرب  دایرف  **** دید ارت  مصخ  لما  يوک  رس  ياقس 

دباین گنر  نآ  **** مزالم هیاس  نوچ  هثداح  ارت  مصخ  يا 
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ییوکر چیه  نآ  زا  هب 

ییوت هب  شییوت  هزم  رد  دربن  ییوم  **** تسیزایپ دننام  وت  هاوخدب  دب  لاح 

ییوکن یتشز و  نتسبآ  بش  تسه  ات  **** یتشرد یمرن و  ثعاب  کلف  تسه  ات 

ییوک رس  ملاع  �هصرع  ارت  کلم  ياک  **** داب نیا  همه  اهنابز  داروا  وت  کلم  رد 

ییوت مدآ  ینب  دوصقم  هک  يدنوادخ  يا  هرامش 208 : هدیصق 

ییوت ملاع  هد  نامرف  تلود و  زاسراک  **** ییوت مدآ  ینب  دوصقم  هک  يدنوادخ  يا 

ییوت متاخ  نیا  شقن  هنرگو  دناد  ناهج  رگ  **** اضق تشگنا  رد  دمآ  یمتاخ  شنیرفآ 

ییوت متام  نآ  روس  مظعم  هاشکلم  يا  **** درک هزات  هشکلم  لتق  رگا  رجنس  متام 

ییوت مه  ناروت  ياراد  ییوت  رگ  ناریا  هاش  **** تسارت مه  برغم  کلم  دش  ارت  رگ  قرشم  کلم 

ییوت مظعا  ورسخ  تست و  ناش  مظعا  هاش  **** يورسخ مسر  مسا و  دراد  وت  زا  دراد  هکره 

ییوت مج  ياجب  نونکاک  يرتشگنا  نکم  مگ  **** دناوت مکح  رد  هلمج  یهام  غرم و  رام و  روم و 

ییوت مد  یسیع  تسد و  یسوم  يور و  فسوی  هاش  **** كولم زا  کیل  یتسین  یسیع  یسوم و  فسوی و 

ییوت متاح  متسر و  دص  ابق  کی  رد  اورسخ  **** یهد تنم  یب  هلمج  يریذپ  كرش  یب  هلمح 

ییوت مدآ  ینب  زا  یهاشداپ  لها  هکناز  **** شاب وت  دشاب  ناهج  ات  مدآ  لسن  هاشداپ 

ییوت مچرپ  رحس  زو  تیار  حبص  ار  وا  هکنآ  **** رحس حبص و  تمچرپ  زا  تیار و  زا  تسا  ضیاف 

لزغ

فرح ا

ار ام  سر  دایرف  ایب  ناج  يا  ایب  ناج  يا  ایب  هرامش 1 : لزغ 

ار ام  سفن  کی  یشابن  دشاب  سفن  کی  ار  ام  وچ  **** ار ام  سر  دایرف  ایب  ناج  يا  ایب  ناج  يا  ایب 

ار ام  سب  وت  نارجه  دشاب ز  سب  هن  وت  قشع  زو  **** مغ ردنا  تنارجه  رد  میدرد و  اب  هچرگ  تقشع  ز 
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ار ام  سرج  ردنا  شوگ  هب  دنابنجب  تقشع  مغ  **** دیآ باوخ  هدید  رد  رگا  ار  ام  ندز  مد  کی  زا  مک 

ار ام  سرتسد  دشاب  زور  کی  تبل  لصو  رب  هک  **** هدنام سوه  ردنا  ام  تسا و  شون  �همشچ  نوچ  تبل 

ار ام  سوه  نیز  یتشکب  تقشع  شتآ  ردنا  هک  **** هد ار  يرونا  یتایح  ناویح  �همشچ  بآ  هب 

ارت مرادافو  ناج  زک  نیا  زا  شیب  مرادن  یمرج  هرامش 2 : لزغ 

ارت مرازاین  زگره  ینک  مرازآ  دصق  رو  **** ارت مرادافو  ناج  زک  نیا  زا  شیب  مرادن  یمرج 

ارت مرازآ  رخآ ز  نوزف ، دش  دهاوخ  هچ  اناج  **** نوخ هب  یتسش  افج  زا  تسد  نونک ، مناج  رب  روج  نیز 

ارت مراک  دوب  يدای  یمه ، میوگ  دوخ  لاح  رد  **** یمه میوج  رگج  زا  بآ  یمه ، میوش  نوخ  هب  رگ  خر 

ارت مرادیرخ  ناج  زک  روخب ، نم  راک  رامیت  **** رگنرد ار  ناج  تفر و  لد  ربم ، نم  ناخر  بآ 

ارت مران  رسدرد  ات  نکم ، يراتات  هب  مبآ  **** نکم يرازارف  ار  ام  نکم ، يراوخ  منص  يا  ناه 

ارت مرادافو  يزور  يرونا ، ییوگن  زگره  **** يدز مناج  لد و  رب  رگ  يدزیا  فطل  اناج ز 

ار نیچ  ناتب  لجخ  هدرک  يا  هرامش 3 : لزغ 

ار نیع  روح  هتسکش  رازاب  **** ار نیچ  ناتب  لجخ  هدرک  يا 

ار نیمز  �هنتف  هتساخرب  **** نودرگ هام  هدایپ  هدناشنب 

ار نینزان  زان  دیآ  بوخ  **** دنچ رگا  زان  هب  ارم  راذگم 

ار نیک  زور  راذگب  يزیچ  **** رهم هگ  افج  همه  يامنم 

ار نیرق  نم  وچ  نیرق  درد  اب  **** دنرادن نیا  زا  شیب  نارادلد 

ار نیلوا  ناراگتمدخ  **** رخآ هگ  هگ  دننک  دای  مه 

ار نیچ  ناتبعل  وت  يوک  رد  **** تیور سکع  هم ز  هدش  مگ  يا 

ار نیا  مدرمش  یمه  زور  نم  **** دومنن عیدب  ارم  وت  زا  نیا 

ار نید  دجم  دوج  هک ز  نانوچ  **** تروج ارم ز  دنکن  يریس 
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ارم رمس  تقشع  مغ  ناهج  رد  هدرک  يا  هرامش 4 : لزغ 

ارم ربز  ریز و  وت  قشع  تسد  هدرک  يو  **** ارم رمس  تقشع  مغ  ناهج  رد  هدرک  يا 

ارم رس  تشگ  مگ  وت  قشع  ياپ  ریز  رد  **** کنانچ مدش  تقشع  همه  رس  هب  ات  ياپ  زا 

ارم روخ  باوخ و  دوب  روخ  هچ  رد  وت  یب  دوخ  **** تساور ارم  دشابن  دروخ  باوخ و  وت  یب  رگ 

ارم رپس  يدنکف  هزمغ  ریت  هب  رخآ  **** هز هب  متشاد  یمه  ربص  نامک  يرمع 

ارم ربخ  دوخ  زا  وت  ياوه  رد  تسین  نوچ  **** وت یمبای ز  يربخ  اهرمع  هب  يراب 

ارم رگج  نوخ  هب  هنامز  زا  ییوج  رگ  **** زاب تسد  هب  يراین  هک  وشم  نم  نوخ  رد 

ارم يراتفرگ  ربلد  نآ  قشع  رد  دوب  ات  هرامش 5 : لزغ 

ارم يراد  نتشیوخ  دشاب  هک  نکمم  دوب  یک  **** ارم يراتفرگ  ربلد  نآ  قشع  رد  دوب  ات 

ارم يرارط  هب  ربلد  نآ  دوبرب  نم  نوچ ز  **** يدهاز ندومن  يرارط  هب  دراد  یک  دوس 

ارم يراسکبس  نآ  دراک  تسداد  نارگ  یم  **** لاصو دیما  ماج  رد  متب  قشع  یقاس 

ارم يرایشه  هب  یتسم  وا  ندرب  دیابب  یم  **** وا نامصخ  اب  تسم  متسه  قشع  زک  رتب  ناز 

ارم يرازیب  راکنا و  قلخ  شیپ  دیاب  درک  **** یتعاس ره  وا  راک  زو  وا  راک  ردنا  مراز 

ارم يراوهر  یگنل و  تلع  دیاب  درب  **** یقشاع ردنا  هک  لکشم  نیا  نیب و  یتفگش  نیا 

اروا رگم  منیبب  هرابرگد  زاب  رگ  هرامش 6 : لزغ 

ار وا  رس  قرف  رب  يداش  رس  مراد ز  **** اروا رگم  منیبب  هرابرگد  زاب  رگ 

ار وا  رکش  نیدنچ  دیوگ  ببس  هچ  زا  خلت  **** دیوگن خلت  زج  دیوگ  نخس  وچ  نم  اب 

ار وا  رگم  مرادن  تسود  ناهج  ود  ردناک  **** وا رس  هب  ادخ و  هب  نم  مروخ  دنگوس 

ار وا  رس  هب  ییالب  چیه  ناسرم  برای  **** نم رس  هب  اهالب  دیناسر  هک  نادنچ 

ار وا  رگج  نوخ  خرس ز  منک  هراسخر  **** هگرحس هب  ات  یمه  ماش  رب  بش ز  ره 
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ار يرپ  نآ  مدیدب  رود  زا  هرامش 7 : لزغ 

ار يرزآ  ناتب  کشر  نآ  **** ار يرپ  نآ  مدیدب  رود  زا 

ار يرتشم  هام و  هلفاق  دص  **** هداد ضرع  فلز  برغم  رد 

ار يربنع  فلز  هدز  مهرب  **** روفاک وچ  ضراع  �هشوگ  رب 

ار يرفاک  هزات  �هتخت  دص  **** هتشونرد همشرک  هب  شعزج 

ار يربمیپ  �هزجعم  دص  **** هدومن رد  هزیتس  هب  شلعل 

ار يرواد  باتع و  هدرکرب  **** وربا نامک  رب  هژم  ریت 

ار يرتخا  کین  یتخبدب و  **** هتسب لصو  رجه و  نماد  رب 

ار يربلد  نسح و  �هیام  نآ  **** متفگ زنط  هب  ناسرت  ناسرت 

ار يرونا  هک  ادخ  هب  اتفگ  ****؟ ییارک ار  يادخ  رهب  زک 

ام راک  وت  قشع  دیسر ز  ناج  هب  اناج  هرامش 8 : لزغ 

ام راگزور  زا  ربخ  تتسین  هک  ادرد  **** ام راک  وت  قشع  دیسر ز  ناج  هب  اناج 

ام راک  هب  نک  يرظن  دب ، هنامز  نوچ  يا  **** مدش یمغ  هنامز  تسد  وت ز  راک  رد 

ام راز  راز  لد  ياهلان  دایرف و  **** یبش ره  وت  قارف  دسر ز  نامسآ  رب 

ام راگزور  نآ  زا  يراگدای  هب  ام  اب  **** دنامن مغ  راب  زجب  هک  اترسح  ادرد و 

ام رانک  رد  ارت  راگزور  تشاد  ات  **** راگزور رامیت  رانک ز  رب  میدوب 

ام راسگمغ  وت  مغ  زج  تسین  زورما  **** يا هدوب  وت  ام  مغ  راسگمغ  هک  دش  نآ 

ام رایتخا  رد  تسبب  اضق  تسد  **** دوبن يرونا  لد  رایتخا  هب  يرآ 

اهناهج وت  قشع  تراغ  يا  هرامش 9 : لزغ 

اهنام ناخ و  وت  مغ  داب  رب  **** اهناهج وت  قشع  تراغ  يا 
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اهنابز رس  رد  همه  اهرس  **** تقشع فال  يوک  رس  رب  دش 

اهناج هتشگ  هدایپ  مسج  زا  **** تلامج تبینج  شیپ  رد 

اهنامسآ هدنکف  لعن  دص  **** تهام وچ  خر  �هبکوک  رد 

اهنارک زا  دنرگن  رد  نوچ  **** تبوخ يور  نایگراظن 

اهناشن توافت  تساجنیز  **** دننیب شیوخ  يور  وت  يور  رد 

اهنابز رب  رمع  میتسه ز  **** تقشع ياهوشع  هک ز  میوگ 

اهنآ زا  دوخ  وت  یتسه  قحلا  **** دوب نایز  نآ  زا  ارت  هک  ییوگ 

اهنایشآ زا  درپن  رگید  **** غرم يرونا  وچ  ییوگ  یک  ات 

اهناهد نیا  رد  اتب  تسنادند  **** تس هنعط  هچ  نآ  هک  سک  همه  دناد 

فرح ب

باقن ار  گربلگ  هتخاس  هشفنب  زا  يا  هرامش 10 : لزغ 

باتفآ يور  رب  هدز  اه  هچناپت  بش  زو  **** باقن ار  گربلگ  هتخاس  هشفنب  زا  يا 

بآ بان  ریق  زا  هتخیر  هلال  گرب  رب  **** درگ هدوس  کشم  زا  هتخیب  هداس  میس  رب 

بارغ رپ  یم  رب  وچ  وت  خر  رب  وت  فلز  **** روم ياپ  ریش  رب  وچ  وت  دخ  رب  وت  طخ 

بابک رگج  شتآ  رب  قرغ و  هدید  بآ  رد  **** وت عزج  توقای و  شتآ  بآ و  مراد ز 

بات رازه  ردنا  لد  دنب و  رازه  رد  ناج  **** تشک ناج  زیوالد  فلز  دنب  بات و  رد 

بارخ دنک  مزار  �هناخ  مشچ  بآ  هگ  **** ابق دنک  مربص  �هماج  قشع  تسد  هگ 

باضخ دنک  یک  ات  هژم  لد  نوخ  هب  ممشچ  **** دنز یمن  مه  رب  هژم  افج  زا  تمشچ  نوچ 

باوخ هار  هتسب  يدشن  رگا  نم  مشچ  رب  **** وت یمدرک ز  يا  هلگ  وت  لایخ  اب  مه 

باوج نیا  تدوز  دهد  زاب  رهد  هک  مسرت  **** يرونا رازآ  رد  رهد  وچ  بش  زور و  يا 
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برای تسیک  يور  نآ  دزیا  مان  هب  هخ  هخ  هرامش 11 : لزغ 

بل نآ  لاخ و  فلز و  نآ  خر  نآ  مشچ و  رحس  نآ  **** برای تسیک  يور  نآ  دزیا  مان  هب  هخ  هخ 

بکوک جرب  دیشروخ  خر  نآ  نسح  خرچ  رب  **** برطم گنچ  دیهان  بل  نآ  نسح  فصو  رد 

بت یتروص  گرم  نیا  ار  وا  رجه  رامیب  **** مغ یتداع  شیع  نیا  ار  وا  شیع  رورسم 

بش زا  نشور  زور  رب  شفلز  دنکف  نماد  **** لگ رب  هدوس  کشم  زا  شطخ  تشاگن  یشقن 

بکرم وردنا  رحس  شخوش  مشچ  تسیعزج  **** قلعم وردنا  لقع  شفلز  نیچ  تسیماد 

بکرم لعن  هر ز  رد  دراگن  یم  هام  هگ  **** بکوم درگ  هم ز  رب  دناشف  یم  کشم  هگ 

برقع شین  تسکشب  ار  دوخ  يور  تسبرب  **** ترسح تسد  هب  نودرگ  شیور  رون  شیپ  رد 

بهذم شیک و  نییآ  نامیاو  رفک  بیترت  **** هر کی  هب  شخر  فلز و  دهاوخب  را  درادرب 

نیدنچ ز یفال  هچ  يرونا  يا  **** دزرین يوج  یناج  شلصو  دیزی  نم  رد 
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بلاق بلق و 

فرح ت

تراگزور تسنوچ  مسرپ  تاجک  زا  هخ  هرامش 12 : لزغ 

تراظتنا رد  دش  نوخ  يراب  هدید  ود  ار  ام  **** تراگزور تسنوچ  مسرپ  تاجک  زا  هخ 

ترادبات فلز  نوچ  مراوگوس  ناچیپ و  **** وت تداعس  زا  رود  تیور  يوزرآ  رد 

ترادتسود رای  زا  یتفرگ  یگناگیب  **** تیانع هچ  هب  رخاک  ناج  يا  ییوگن  ار  ام 

تراک نایم  رد  ام  ام ، زا  يرانکرب  وت  **** دیابب یمه  نیز  هب  ییانشور  ناج و  يا 

تراوگشوخ لصو  ای  منیزگ  ناج  گرم  ای  **** یناج مین  مییام و  دریگن  رد  تام  اب 

ترانک رد  میریگ  ناج  يا  رگید  رابکی  **** دراد ياپ  رمع  رو  دریگ  تسد  تخب  رگ 

تساجک يرادافو  ملاع  همه  رد  هرامش 13 : لزغ 

تساجک يراوخمغ  تسراورخ  هب  مغ  **** تساجک يرادافو  ملاع  همه  رد 

تساجک يرادلد  قشع  زا  تسلصاح  **** ریمض رد  دجنگ  هک  نادنچ  لد  درد 

تساجک يراب  لد  تخب  زا  تسا  نکمم  **** ارم يرادلد  تسین  یتیگ  هب  رگ 

تساجک يراخ  یلگ  دیور  یمن  رگ  **** افو غاب  رد  مایا  نیردنا 

تساجک يرای  یسب  رای  یکشاک  **** لهس تسه  ندرک  رای  يادف  ناج 

تساجک يراک  اب  راک  یب  ناهج  کی  **** یمه منیب  یقشاع  ناهج  رد 

تستاجن اهمغ  زا  وت  قشع  مغ  هرامش 14 : لزغ 

تستایح بآ  ترد  كاخ  ارم  **** تستاجن اهمغ  زا  وت  قشع  مغ 

تستاجن زا  رتشوخ  هکنآ  تسدنب  هچ  **** تقشع دنب  زا  تاجن  میوج  یمن 

تستاهرت نیا  قشع  يادوس  نم و  **** رپسم قشع  هار  دنیوگ  ارم 
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تستام هاش  هناخراچ  ردنا  هم  **** یبوخ عطن  رب  تخر  ود  بعل  ز 

تستابث یب  ایند  راک  لاح و  وچ  **** تلوق دهع و  يرب و  یم  نید  لد و 

تستاثداح میدق و  روج  زا  مه  **** نییآ هب  مرجه  رس  رب  تیانع 

تستافو زور  وت  نارجه  بش  **** ییوگ وت  رجه  زا  لد  دسرت  نانچ 

تستارب نم  رب  ار  قشع  ریما  **** تلامج ناوید  لد ز  ناج و  هب 

تستافکلا سمش  نید  دجم  طخ  هن  **** دشاب هچ  عجار  دوش  رگ  یتارب 

تست راک  رد  نم  نیکسم  لد  ات  هرامش 15 : لزغ 

تست رادید  نم  ناج  يوزرآ  **** تست راک  رد  نم  نیکسم  لد  ات 

تست راک  رگید  دوب  نیا  نم  راک  **** ادف مدرک  وت  راک  رد  لد  ناج و 

تست رای  تلود  هک  نک  یهاوخ  هچره  **** رمک ردنا  تسد  درک  ناوتن  وت  اب 

تست رابرکش  لعل  يادف  مه  **** تدیاب ناج  رگو  مداد  ارت  لد 

تست راهنز  رد  هک  يدنا  منمیا  **** تفر تسد  زا  لد  ناج و  رگ  مدیاش 

تست يور  یتسود  یهر  مرج  هرامش 16 : لزغ 

تست يوم  شلد  يادوس  تفآ  **** تست يور  یتسود  یهر  مرج 

تست يور  سوه  اهلد  همه  رد  **** دزن اهنت  وت  قشع  زا  سفن  لد 

تست يوخ  �هدز  مغ  ره  �هتشک  **** وا هک  ار  وا  نزم  هزمغ  كوان 

تست يوب  ورد  هک  ار  ینهریپ  **** گنر بوقعی  فسوی  یسب  تسه 

تست يوک  گس  راگنا  نک  محر  **** نارم ار  دوخ  قشاع  دوخ  رد  زا 

تخیوآ زیوالد  رای  نآ  رد  لد  هرامش 17 : لزغ 

تخیگنا رای  نآ  هک  تسنیا  هنتف  **** تخیوآ زیوالد  رای  نآ  رد  لد 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 789 

http://www.ghaemiyeh.com


تخیرگ ياپ  یکی  هب  رس  رب  تخر  **** توق دهع و  یم و  نید و  لد و 

تخیب وت  لابرغ  هب  قافآ  همه  **** ربص دبای  یمن  زاب  نم  لد 

تخیوآ يوم  یکی  هب  مناج  راک  **** يوم هلسلس  نآ  دبای  یمن  رو 

تخیوآ مشچ  یسب  کشا  زا  ممشچ  **** شرد رب  متفرب  لد  يوس  هب  لد 

تخیرب ياپ  زا  همه  مرمع  لگ  **** درادن راب  ارم  وچ  خرلگ  رای 

ترد كاخ  غیرد  �هدید  هب  يا  هرامش 18 : لزغ 

ترس ناج و  هب  نم  دنگوس  همه  **** ترد كاخ  غیرد  �هدید  هب  يا 

ترکش نوچ  ثیدح  نآ  یپ  زا  **** نت همه  رب  تستنم  ار  شوگ 

ترذگهر راثن  يارب  زا  **** مدرک رز  وچ  خر  میس و  نوچ  کشا 

ترز میس و  مشچ  هب  دیآرد  یک  **** ترد كاخ  تسایمیک  �هیام 

تربخ دوش  ملد  لاح  رگ ز  **** دوش میحر  وت  محر  یب  لد 

تسداهن نیزرف  خر و  ار  هم  تخر  هرامش 19 : لزغ 

تسداد هبرض  دص  ار  هداجیب  تبل  **** تسداهن نیزرف  خر و  ار  هم  تخر 

تسدایپ یبوخ  بکرم  زا  زور  هس  **** هم ره  هک  هم  نآ  دوب  یک  تیور  وچ 

تسدایپ ار  تلعن  دنب  نیزرف  هک  **** لاخ نانچ  هداجیب  تسدید  اجک 

تسداز دیشروخ  هم و  ردام  کی  هک  **** تسدیدن سک  يداز  وت  ات  ردام  ز 

تسداهن لد  رب  اهگنس  وت  یب  هک  **** سب يرونا  اب  یلد  نیگنس  نیا  زا 

تسدمآ راخ  یب  وت  قشع  نبلگ  هرامش 20 : لزغ 

تسدمآ رادیرخ  دص  ار  یلگ  ره  **** تسدمآ راخ  یب  وت  قشع  نبلگ 

تسدمآ راوید  هب  یناشیپ  ياپ و  **** وت قشع  يافج  زا  ار  یملاع 
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تسدمآ رازاب  هب  هناخ  زا  هنتف  **** زیت رازاب  يا  هدرک  ات  ار  نسح 

تسدمآ راک  رد  هزات  یتفرگ  ون  **** رگم یتستفرگرد  يراک  زاب 

تسدمآ رادیدپ  يروش  ناهج  رد  **** يرونا دناوخ  ناهج  ناج  ارت  ات 

تسدمآ گنس  رد  وت  قشع  زا  میاپ  هرامش 21 : لزغ 

تسدمآ گنت  ابق  وت  اب  ار  لقع  **** تسدمآ گنس  رد  وت  قشع  زا  میاپ 

تسدمآ گنن  ارت  ممان  زا  يرآ  **** نابز رب  يراین  زگره  نم  مان 

تسدمآ گنچ  رد  کین  ینوبز  تک  **** نکب نم  اب  افج  زا  یناد  هچره 

تسدمآ گنسرف  دنچ  تناهدنا  **** نم لابقتسا  هب  دمآ  یسکره 

تسدمآ گنل  یبکرم  ره  ناردناک  **** شکزاب یهار  تیاپ ز  يرونا 

تسدیسر ناج  هب  تمغ  مراک ز  هرامش 22 : لزغ 

تسدیسر نامسآ  رب  دایرف  **** تسدیسر ناج  هب  تمغ  مراک ز 

تسدیسر نابز  رس  هب  لد  زا  **** هچرگا درک  وت  �هلگ  ناوتن 

تسدیسر نایز  ارم  راب  دص  **** يدوس دیما  رب  وت  قشع  رد 

تسدیسر نایم  رد  وت  هودنا  **** نم ربارب  مسر  هک  اجره 

تسدیسر ناوختسا  رب  دراک  نیو  **** تسا هتشذگرب  قرف  بآ ز  نیا 

تسرازآ هچ  افو  زا  ار  نسح  هرامش 23 : لزغ 

تسرای افج  اب  هلاس  همه  هک  **** تسرازآ هچ  افو  زا  ار  نسح 

تسراتفگ تستداع  رد  هک  نیو  **** دیدپ تسین  دوجو  ار  افو  دوخ 

تسرادیدپ نوردنا  شرثاک ز  **** تسین مه  افو  ناهج  نورب  زا 

تسرازآ هچ  ار  نسح  وزا  هک  **** میوگ یم  ژاژ  هچ  نیا  افو  هچ 
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تسراسنوگن تیفاع  ملع  **** تسدش هتسکش  افو  فاصم  ات 

تسراز ناقشاع  راک  مرجال  **** دشن راک  هب  تیفاع  ار  قشع 

تسراک رس  رب  قشع  اجک  ره  **** دوشن تیفاع  راک  رد  تسد 

تسرامیب لفط  ریش و  یب  هیاد  **** نوخ رد  ناقشاع  باوخ و  رد  قشع 

تسرایسب تخس  هدرکان  دوس  **** درک ناوتچ  میزپ  یم  وزرآ 

تسرام مد  رب  تادرف  ياپ  **** یجنگ رس  رب  زورما  هکنیا 

تسرادافو �هقوشعم  هن  هک  **** زیخرب ناهج  رس  زا  يرونا 

تسراگزور گنر  هب  هقوشعم  هرامش 24 : لزغ 

تسرای راگزور  شدرگ  اب  **** تسراگزور گنر  هب  هقوشعم 

تسراگزور يافج  یعون ز  **** زین نآ  راگزور و  وچ  تشگرب 

تسراک هزیتس  شک و  هنیک  سب  **** تسیوج هناهب  بجعلاوب و  سب 

تسراوگرزب مشتحم و  رگ  **** یگرزب اب  تسیمشتحم  نیا 

تسرامخ اب  رمخ  همه  يرآ  **** یناج هب  رگم  دهدن  یسوب 

تسراخ تفج  تسه  هک  زین  ناو  **** تسین لگ  چیه  هنامز  غاب  رد 

تسرانک رب  رای  هک  دنچ  ره  **** ياپ نورب  نایم  زا  هنم  لد  يا 

تسراودیما تسرتدیمون  **** مدرم هچنآ  زک  ربم  دیما 

تسرامش رد  هن  نآ  هک  تسیراک  **** ادرف راک  رامش  دنچ  ره 

تسراک رازه  دص  نتسبآ  **** رمع زا  بش  ره  تسناد  ناوتب 

تسراکشآ مناهن  وت  قشع  ز  هرامش 25 : لزغ 

تسراظتنا مبیصن  وت  لصو  ز  **** تسراکشآ مناهن  وت  قشع  ز 
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تسراخ رهب  زا  يوگتفگ  اجنآ  هک  **** دیچ ناوت  یک  لگ  وت  لصو  غاب  ز 

تسرادیاپ مقشع  وچمه  تدهع  هک  **** يوب نادب  متشگ  وت  ياپ  رد  یلو 

تسراک هچ  دوخ  یلوضف  نیا  اب  ارم  **** دماین يراک  وت  تفر و ز  ملد 

تسرامش رد  یتیگ  يادرف  ارک  **** ادرف هک  ییوگ  يا  هسوب  میوگ  وچ 

تسراگزور رد  رتشیب  دوخ  نخس  **** يدنب دنچ  مراگزور  دنب  هب 

تسراوتسا تیاپ  هک  دیوگ  یم  هک  **** نکیلو يریگ  یم  تسد  مدهع  هب 

تسراب هس  تسرابود و  رابکی و  هن  **** ناتسد هنوگ  نیز  يرونا  اب  ارت 

تسرای وت  مغ  ارم  رای  يا  هرامش 26 : لزغ 

تسرایتخا ملاع  وت ز  قشع  **** تسرای وت  مغ  ارم  رای  يا 

تسراسگمغ تسمغ و  وت  قشع  **** مراسگ یمه  مغ  وت  قشع  اب 

تسرامش نیز  هن  لد  تداع  دوخ  **** نارجه تخوسب  مرگج  ناج و 

تسراک هنیمک  ارت  نارجه  **** ندیلخ رگج  نتخوس و  ناج 

تسرارقرب زونه  درد  ناک  **** مرارق یب  درد  رجه ز  رد 

تسراظتنا شمان  هک  درد  ناز  **** هد جرف  نم  ناج  تحار  يا 

تسراگدای هچ  ارم  درد  زج  **** وت زا  متفگ  هک  يدش  بات  رد 

تسرای قشع  هک  الب  هچ  برای  هرامش 27 : لزغ 

تسراکف ناج  درد و  هب  لقع  وز  **** تسرای قشع  هک  الب  هچ  برای 

تسراکشآ ملظ  هک  دایرف  **** ناهنپ درک  لامج  درب و  لد 

تسراکچ نیا  منادن  چیه  نم  **** مناج هب  وزا  تسنم  ناج  رگ 

تسراگزور فالخ  مه ز  نیو  **** چیه وا  لایخ  نم  رب  دیان 
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تسراگن نوخ  نم ز  خر  رب  ناز  **** وا اب  تسین  راگن  وچ  مراک 

تسرامش یب  شافج  هک  اریز  **** مریگنرب رامش  چیه  وز 

تسرگید یلاد  کشم  زا  وت  فلز  رد  نکش  ره  هرامش 28 : لزغ 

تسرگید یلالح  رحس  وت  مشچ  زا  رظن  ره  **** تسرگید یلاد  کشم  زا  وت  فلز  رد  نکش  ره 

تسرگید یلایخ  کیره  زا  سکره  لایخ  رد  **** کنآ رهب  زا  فلز  مشچ و  نآ  سک  فصو  ردنا  دیان 

تسرگید یلاثم  نآ  دیوگ  شیدنارود  لقع  **** مشچ فلز و  ناز  دنک  تروص  نتشیوخ  اب  لد  هچره 

تسرگید یلاحم  کیره  زا  زین  اهنامگ  ناو  **** دنرگید ینامگ  ردنا  فلز  مشچ و  ناز  یسکره 

تسرگید یلامک  وا  لامک  نآ  يارو  زا  **** اییوگ ییوکن  زا  تسلامک  نیع  رد  هچرگ 

تسرگید یلاح  هب  تعاس  ره  نسح  رد  وا  هکناز  **** يا هظحل  ره  وا  قشع  زا  مرگید  یلاح  هب  نم 

تسزارد يراک  وت  لصو  دیما  هرامش 29 : لزغ 

تسزارف یب  یبیشن  قحلا  دیما  **** تسزارد يراک  وت  لصو  دیما 

تسزارد يراب  نابز  ار  انمت  **** تسدنک هچرگ  نادند  وت  رب  ار  عمط 

تسزارف ییوگ  ناهج  ود  ره  رد  **** منادن تقشع  زا  دش  نوریب  هر 

تسزاتکرت رخآ  هک  وگ  ار  تبل  **** ناج ناهج  کی  هزمغ ت  درب  تراغ  هب 

تسزاب وت  زک  یسورع  دیع و  اسب  **** هنامز ینعی  ارس  متام  نیا  رد 

تسزامن رد  ترشع  هزور  رد  برط  **** یسورع دیع و  نینچ  نیاک  ییوگن 

تسزآ هک  ییوگ  دش  هدیشوپ  نانچ  **** دوخ یگرابکی  تیفاع  ثیدح 

تسزاین یب  یتیگ  ود  زا  قوشعم  هک  **** ندرک هضرع  سب  يرونا  يا  زاین 

تسغیرد ناج  هب  لد و  هب  ترهم  هرامش 30 : لزغ 

تسغیرد نآ  نیا و  هب  وت  قشع  **** تسغیرد ناج  هب  لد و  هب  ترهم 
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تسغیرد ناهج  نیدب  کلم  ناک  **** تفای ناوت  ناهج  نادب  وت  لصو 

تسغیرد نایم  رهب  فرط  ناک  **** يامرفم افو  رمک  ار  سک 

تسغیرد نابز  ره  هب  مان  ناک  **** تسیچ وت  مان  يوگم  هب  سک  اب 

تسغیرد نامسآ  هب  ردق  ناک  **** دناد هچ  نیمز  ییوت  وچ  ردق 

تسغیرد ناج  رازه  هب  لد  کی  **** فاصنا هب  وت  يافو  يوک  رد 

تسشوخ ییادوس  قشع  ردارب  يا  هرامش 31 : لزغ 

تسشوخ ییاج  یقشاع  ردنا  خزود  **** تسشوخ ییادوس  قشع  ردارب  يا 

تسشوخ ییایرد  شیوخ  مشچ  باز  **** ار قشع  ناورهر  نابایب  رد 

تسشوخ ییارحص  تسود  مان  دای  **** قشع جنک  رد  نامز  ره  ار  نانگمغ 

تسشوخ ییاولح  دولآرهز  ماج  **** بجع يا  قوشعم  يور  لایخ  اب 

تسشوخ ییادرف  دوب  دیما  رب  **** يد زورما و  نوچ  جنر  رد  اهرمع 

تسناج هب  تسود  يوزرآ  زا  لد  راک  هرامش 32 : لزغ 

تسنآ رد  راک  هک  تبقاع  دوش  هچ  ات  **** تسناج هب  تسود  يوزرآ  زا  لد  راک 

تسناهج ناج  روج  دادیب و  همه  اب  **** مروج هب  لولم  ناهج  ناج و  درک ز 

تسنایز رمع  دوس و  هوشع  وا  مغ  رد  **** دناتس رمع  ناهج و  نوچ  دهد  هوشع 

تسنالف مسر  هک  دنک  نم  يوس  يور  **** ار یسک  کشرس  دهد  یگنر  وچ  قشع 

تسناهن زار  زور  هچ  رت  نوخ  هب  يور  **** رادهگن زار  هک  دنک  یم  یبجعلب 

تسنانچ هک  منک  لجخلا  بعل  هچ  هریخ  **** يراز قشاع  هک  مدیوگ  یمه  مصخ 

تسنایع زور  وچ  نخس  رد  تلد  زار  **** ییوگچ غورد  يرونا  يا  یقشاع 

تسرتشوخ ناهج  کلم  زا  وت  قشع  هرامش 33 : لزغ 
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تسرتشوخ ناج  تحار  زا  وت  جنر  **** تسرتشوخ ناهج  کلم  زا  وت  قشع 

تسرتشوخ نآ  دنز  یم  ناج  رد  لد  **** يا هدرب  لد  هک  تسین  نآ  مرتشوخ 

تسرتشوخ نایم  هب  تمالم  ياپ  **** رجه تسد  زا  مدش  ینارک  هب  نم 

تسرتشوخ نامگ  هب  يرهز  ندروخ  **** دوش هب  ات  هدز  نت  يدب  هب  لد 

تسرتشوخ نایز  هیام  هن و  دوس  **** دش زور  دشن و  يزور  وت  لصو 

تسرتشوخ ناور  جرخ  هن و  لخد  **** دنامب متسد  هب  هوشع  دش و  رمع 

تسرتشوخ نامک  ریت  رثا  رب  **** میتخادنا وت  هب  ناج  لد  یپ  زا 

تسرتشوخ نابش  موسرم  همر  یب  **** یهت دش  تمغ  مرمع ز  �هسیک 

تسرتشوخ ناهج  راک  رد  همه  نیو  **** يرونا اب  هن  وت  تسه و  همه  نیا 

تسنامسآ ياضق  وت  قشع  هرامش 34 : لزغ 

تسنادواج ياقب  وت  لصو  **** تسنامسآ ياضق  وت  قشع 

تسناهگان يالب  وت  زا  رود  **** هنامز رد  وت  مغ  بیسآ 

تسنایم رد  وت  مغ  ياپ  ات  **** يداش هب  یمه  دسرن  متسد 

تسنایم رد  قشع  �هدرخ  دص  **** تفلز نیچ  ياهیواز  رد 

تسناهج یبارخ  داینب  **** دنامب نینچ  رگ  هدعاق  نیا 

تسناوختسا هام  �هراسخر  **** خرچ �هلاون  رد  وت  نسح  اب 

تسنارگ سب  رمع  وت  قشع  رد  **** حورم نینچ  یتیفاع  زو 

تسناشن ناهج  رد  وت  لصو  زک  **** داد ناوت  یمن  ناشن  هکنآ  اب 

تسنامگ رد  زونه  هراچیب  **** دش نوخ  راظتنا  مغ  رد  لد 

تسنآ رد  نخس  را  مهن  یم  ناج  **** شا هدعو  شیپ  هفحت  هب  هک  متفگ 
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تسناج تسد  هب  دورن  نآ  هچره  **** شلوبق رد  رب  هک  تفگ  لد 

تسنانچنآ ییاور  هب  نونکا  **** وت يراک  دیپس  رازاب 

تسناوران هایس  میس  نوچ  **** خرس رز  یب  زبس  رس  اجناک 

تسناگیار هشیمه  هک  روخ  مغ  **** تسین رگو  يرونا  تدیاب  رز 

تسنایز هگ  دوس و  یهاگ  ناز  **** دوس ینک  بلط  یمه  هیام  یب 

تسنامیا شرفک  هب  نم  نوچ  هکره  هرامش 35 : لزغ 

تسناملسم وا  قلخ  همه  زا  **** تسنامیا شرفک  هب  نم  نوچ  هکره 

تسنامیا تشیوخ  نامیا  هب  رگ  **** ادخ هب  يا  هدیدن  نامیا  يور 

تسناسکی رفک  نید و  ورد  هک  **** ریگ ردنلق  بهذم  رسپ  يا 

تسناشیا قیرط  تقیرط  هک  **** دنب ناشیا  قیرط  رب  نتشیوخ 

تسنآ يرفاک  هار  نیردناک  **** رادب حالص  هبوت و  نیزا  تسد 

تسنایرب غرم  ناغرم و  ماد  **** مکح ملاع  هک  ور  میلست  هار 

تسنامیلس کلم  زا  رتهب  **** تشگ ملسم  نوچ  میلست  کلم 

تسناملس تسرذوب و  همه  رگ  **** تسین ناملسم  هعموص  مدرم 

تسناج تحار  لقع و  تفآ  **** وزا هک  ییم  نآ  هد  رد  ایقاس 

تسناناج فلز  يوب  يوار  **** تسقوشعم يور  گنر  یکاح 

تسناتسلگ وا  گنر  اب  هناخ  **** تسراز نمس  وا  يوب  زا  سلجم 

تسنابات باتفآ  افص  زو  **** تسنیگنر ياوه  تفاطل  زا 

تسناهنپ هچرگا  تسراکشآ  **** نت رد  ناج  لقع و  وچمه  حدق  رد 

تسناتهب روز و  تسا  هبوت  هن  نیک  **** نکشب نم  نآ  شیوخ و  �هبوت 
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تسنامیشپ دوخ  مدوجو ز  زک  **** ناهرب نتشیوخ  منامز ز  کی 

تسناساره ملد  نمشد  هک ز  **** دروخ مهاوخن  یم  هک  ییوگ  دنچ 

بسخ تسم  روخ و  یم 
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تسناطلس صاخ  صاخ  سلجم  **** شاب نمیا  و 

تسنوچ لاح  وت  یب  هک  یناد  ارم  هرامش 36 : لزغ 

تسنوخ هرطق  نارازه  ناگژم  ره  هب  **** تسنوچ لاح  وت  یب  هک  یناد  ارم 

تسنوبز وت  قشع  تسد  رد  ملد  **** تسریسا وت  رجه  دنب  رد  منت 

تسنوزف تعاس  ره  هک  مک  ياج  هچ  **** تسین مک  چیه  ناج  رد  وت  قشع  مغ 

تسنومنهر مغ  ماوت  قشع  رد  هک  **** لد زا  نم  مراب  یمه  نوخ  یهجو  هب 

تسنونک شیاشخب  ياج  لد  نیا  رب  **** ناج يا  زگره  یهاوخ  دوشخب  رگا 

تسهالک یبوخ  رس  رب  تلامج  هرامش 37 : لزغ 

تسهام هک  نآ  تسیور  هن  دزیمانب  **** تسهالک یبوخ  رس  رب  تلامج 

تسهاگتشاچ مه  بش  مین  مه  ارت  **** نسح ملاع  رد  خر  فلز و  زک  ییوت 

تسهاک ریز  یبوخ  بآ  تزونه  **** شاب يدز  رد  شتآ  هک  نمرخ  اسب 

تسهار هلاس  دص  افو  ات  اجنآ  زک  **** هار نآ  رد  زج  دیاین  تدهع  یپ 

تسهایس زور  ملد  رب  مغ  نیزو  **** داتفا بش  رد  مرمع  زور  توشع  ز 

تسهاگپ ییوگ  يا  هسوب  میوگ  هک  **** دشاب داد  يروبص  يدنچ  زا  سپ 

تسهاپس رد  تمشچ  نیک  هاپس  **** بش نآ  زا  مدرک  تبل  دصق  یبش 

تسهاوگ يرهش  نیرب  دنتشکب و  **** ار يرونا  تناگژم  هزمغ  ریت  هب 

تسهانگ یب  وک  ربم  تفلز  رس  **** نک تید  ریبدت  هک  وگ  ار  تبل 

تسیا هیاریپ  وکن  ار  لد  وت  قشع  هرامش 38 : لزغ 

تسیا هیامرس  وت  رادید  ار  هدید  **** تسیا هیاریپ  وکن  ار  لد  وت  قشع 

تسیا هیاپ  رتمک  قشع  قیرط  رد  **** نتخیر نوخ  ارت  ناگژم  ریت 
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تسیا هیاد  رتنابرهم  ردام  لد ز  **** ارت هودنا  دنزرف  افو  زا 

تسیا هیاسمه  دب  هدید  ار  لد  هچرگ  **** ار هدید  لد  وت  رهب  زا  تشگ  هدنب 

تسیا هیاس  یباتفآ  ره  یپ  زک  **** داد رجه  تسد  هب  تلصو  ارم  ناز 

تس هناسف  ارت  مغ  هک  سکره  هرامش 39 : لزغ 

تس هنامز  تفآ  شوختسد  **** تس هناسف  ارت  مغ  هک  سکره 

تس هنارک  رب  هنامز  شیع  زا  **** تسب نایم  ارت  مغ  هک  سکره 

تس هناگی  وت  وچمه  هک  وت  رای  **** تسیاب يا و  هناگی  رای  وت 

تس هنایم  رد  یلد و  مولعم  **** ناج يا  تسا  تقیقح  وت  قشع 

تس هناسف  اهقشع  همه  رگید  **** ار ام  میا و  یفوص  وت  قشع  رد 

تس هنامداش  وت  لد  هک  يدنا  **** شاب وگ  تسمغ و  رپ  لد  ار  ام 

تس هناخ  نایم  زا  وت  نارجه  **** سرپ دوخ  رجه  ام ز  لد  درد 

تس هناهب  نخس  ییوت  دوصقم  **** وت اب  وت  زا  مه  ینخس  مراد 

تس هناتسود  هک  ونش  دنپ  نیو  **** روخ ناتسود  راک  مغ  نیز  هب 

تسیچ ریبدت  وا  رامیت  مغ و  رد  مدنامزاب  هرامش 40 : لزغ 

تسیچ ریبدت  وا  راک  ردنا  زجاع  متشگزاب  **** تسیچ ریبدت  وا  رامیت  مغ و  رد  مدنامزاب 

تسیچ ریبدت  وا  راوخنوخ  شک  خوش  �هدید  **** وا قشع  ردنا  تخیر  مناج  لقع و  نوخ  زاب 

تسیچ ریبدت  وا  رابرکش  لعل  يوزرآ  **** دیشک مغ  راب  ریز  رد  مرگید  راب  زاب 

تسیچ ریبدت  وا  رادید  قشاع  متشگزاب  **** ما هداد  رب  وا  قشع  داب  هب  يرمع  نیا  زا  شیپ 

تسیچ ریبدت  وا  رایسب  �هشیدنا  مغ و  زا  **** دیدپان متشگ  رایسب  تنحم  نایم  رد 

تسیچ ریبدت  وا  رازاب  رد  تخورفب  نتشیوخ  **** زاب دنرخب  يرونا  اب  رگد  شدهع  �هویش 
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تسیراز رازهدص  هب  وت  یب  لد  هرامش 41 : لزغ 

تسیراوخ رازهدص  فک  رد  ناج  **** تسیراز رازهدص  هب  وت  یب  لد 

تسیرای هنوگ  رازه  قحلا ز  **** ار لد  هدید  کشا  وت ز  قشع  رد 

تسیراسکاخ هچ  نیا  دب  تخب  يا  **** مکاح رتراوخ ز  وت  هار  رد 

تسیراتسود نیا ز  هن  هک  مناد  **** تسود يا  نمشد  ماک  هب  میدرک 

تسیراکدیپس زا  مه  زین  نیا  **** تشک ماوت  رگ  هیس  نارجه 

تسین وت  يابیز  �هرهچ  نوچ  هام  هرامش 42 : لزغ 

تسین وت  يارآ  لگ  فلز  نوچ  کشم  **** تسین وت  يابیز  �هرهچ  نوچ  هام 

تسین وت  يالوم  هدنب و  نم  وچ  هک  **** ارت بوخ  خر  تسدیدن  سک 

تسین وت  ياج  ناج  هدید و  زا  هچرگ  **** ارت ياج  لد  هدید و  زا  مدرک 

تسین وت  يادرف  �هدعو  نیا  لد  **** ارم هک  ادرف  �هدعو  یهد  هچ 

تسین وت  ياضاقت  هنیس  نآ  رد  هک  **** ناهج هب  مسانشن  سک  �هنیس 

تسین يور  امنص  ندیرب  وت  زا  هرامش 43 : لزغ 

تسین يور  ناهج  هب  تیور  وچ  هکناز  **** تسین يور  امنص  ندیرب  وت  زا 

تسین يوک  نامه  هک  ییوگ  وت  يوک  **** يا هتفر  نورب  وت  يوک  وت ز  ات 

تسین يوم  کی  وت  قشع  زا  مغراف  **** ارم ییوم  وچ  درک  تمغ  هچرگ 

تسین يوجلد  ضراع  نآ  وچ  هام  **** کنآ زا  میوگن  هام  ارت  يور 

تسین يوب  نادب  گنر و  نادب  کشم  **** کنآ زا  مناوخن  کشم  ارت  فلز 

تسین يور  دوخ  �هلال  وت  خر  نوچ  **** هن گنر  شوخ  �هداب  وت  بل  نوچ 

تسین يوگ  ارت  ناگوچ  هک  تسیک  **** تسوا يوگ  ملد  ناگوچ و  وت  فلز 
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تسین يوخدب  ربلد  ارو  هکره  **** شنایز دشابن  يوگدب  �هنعط 

تسین يوگدب  نمشد  نخس  زا  **** راوخ تست  دب  يوخ  زا  يرونا 

تسین وت  يور  زا  منتشگرب  يور  هرامش 44 : لزغ 

تسین وت  يوم  یکی  هب  مناهج  هک  **** تسین وت  يور  زا  منتشگرب  يور 

تسین وت  يور  نوچ  وت  يور  زجب  هک  **** يور منادرگن  وت  يور  ناز ز 

تسین وت  يوک  رس  كاخ  مرتسب  **** تبلط ردنا  هک  تسین  بش  چیه 

تسین وت  يوگدب  �هنعط  زا  یغاد  **** ملد ناج و  رب  هک  تسین  مد  چیه 

تسین وت  يوب  �هیبعت  یب  هکناز  **** وزا مرزآ  همه  نیا  اب  تسین 

تسیلاح هب  وت  هایس  لاخ  زا  ملد  اناج  هرامش 45 : لزغ 

تسیلاخ �هطقن  لد  هن  هک  منآ  رب  زورماک  **** تسیلاح هب  وت  هایس  لاخ  زا  ملد  اناج 

تسیلایخ باوخ  رد  وچ  تسار  منت  هک  اقح  **** تلایخ رهب  زا  بش  باوخ  يوزرآ  رد 

تسیلاس وچ  میزور  وت  نارجه  مغ  ردناک  **** تسین تربخ  مناد  وت  بوخ  خر  زور  یب 

تسیلامج هزات  ارت  يور  یسفن  ره  ات  **** درک ارف  يوخ  ملد  هزات  یمغ  هب  مدره 

تسیلامک زین  نیزا  سپ  رگ  منک  هچ  برای  **** تسلامک هب  تلامج  وچ  نم  مغ  زورماو 

تسیلام وت  تسد  زا  فک  هب  ار  وا  هک  تسیک  ناو  **** تسییور وت  ياپ  فک  وچ  ار  وا  هک  تسیک  نآ 

تسیلاحم دنچ  ره  هقرخم  نیا  �هدنب  نم  **** تسام زا  يروناک  مسفن  ره  یهد  ماغیپ 

تسیلد درد  وت  يور  یب  وت  قشع  هرامش 46 : لزغ 

تسیلکشم لکشم  وت  قشع  لکشم  **** تسیلد درد  وت  يور  یب  وت  قشع 

تسیلگ رد  ییاپ  يوک  ره  رد  وت  زو  **** تسیرس رب  یتسد  هناخ  ره  رد  وت  یب 

تسیلطاب گنس  ریز  مربص  تسد  **** نونک تنسح  �هناختب  رد  رب 
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تسیلد مغ  ره  رب  هنارکش  ارت  ات  **** دسر یک  لد  ره  هب  تلصو  يداش 

تسیلصاح وکین  تفگ  ناوتن  چیه  **** تسیلصاح یب  وت  قشع  رد  ملصاح 

تسیلزنم رگید  هب  مدیما  يور  **** تهر رد  ینامز  ره  ریحت  زا 

تسیلحاس ار  مغ  يایرد  نیا  رخاک  **** يرونا نار  یم  کشخ  رب  ییتشک 

تسیناج ارم  تکلمم  همه  رد  هرامش 47 : لزغ 

تسیناناج دنب  ياپ  نامز  ره  **** تسیناج ارم  تکلمم  همه  رد 

تسینافوط هدید  هگرحس ز  ات  **** يزاسمد ياج  هب  مرانک  رد 

تسین ات  یکی  ما  هناخ  همه  رد  **** قشع مغ  ارم  دروخ  یم  اجک  رد 

تسیناج شک  جنر  فاصنا  مداد  **** دیاسان قشع  درد  زا  مد  کی 

تسینایاپ تسه  هک  ار  یمغ  ره  **** ربص هب  هک  نک  ربص  هک  ار  وا  متفگ 

تسیناماس يرس و  ار  وا  راک  **** يراب یکشاک  تسه  همه  نیا 

تسین وت  راک  قشع  هک  لد  يا  نکم  هرامش 48 : لزغ 

تسین وت  راب  هک  ربب  ار  دوخ  راب  **** تسین وت  راک  قشع  هک  لد  يا  نکم 

تسین وت  رایتخا  هب  مه  نیا  هچرگ  **** يرگد مغ  رد  قشع و  زا  يدرم 

تسین وت  رادزار  قشع  رد  هدید  **** کنآزا درک  شاف  وت  زار  هدید 

تسین وت  راهبون  وچ  هچ  ارت  ناز  **** تفکشب ناهج  دمآ و  راهبون 

تسین یلد  وت  لامج  رهم  یب  هرامش 49 : لزغ 

تسین یلگ  وت  ياوه  رهم  یب  **** تسین یلد  وت  لامج  رهم  یب 

تسین یلصاح  هتشذگ  رمع  زج  **** ار سک  وت  زو  هنامز  تشذگب 

تسین یلد  لگ  بآ و  ملاع  رد  **** یلاخ وت  زا  هک  یلگ  هچ  زا  ات 
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تسین یلکشم  وت  �هثداح  نوچ  **** ثدحم ناهج  �هرئاد  رد 

تسین یلزنم  زجع  لزنم  زج  **** وت هر  رد  هک  دسر  هک  وت  رد 

تسین یلحاس  هک  دنک  دوس  یک  **** بایاپ وت  ریحت  رحب  رد 

تشادن يرای  رس  نوچ  نم  اب  رای  هرامش 50 : لزغ 

تشادن يرادافو  لد  رد  يا  هرذ  **** تشادن يرای  رس  نوچ  نم  اب  رای 

تشادن يراوخ  نیدب  ار  سک  سک  چیه  **** ناهج رد  مدید  رایسب  ناقشاع 

تشادن يراوخرگج  نیدنچ  تقاط  **** رجه میب  زا  تفگب  لد  كرت  هب  ناج 

تشادن يرایشه  گرب  قشاع  چیه  **** وت قشع  بارش  دمآ  دیدپ  ات 

تشادن يرادنپ  ربص  مراد  تفگ  **** قشع فال  دز  یمه  يربص  یب  لد ز 

تشادن يرابرس  رجه  رد  وردناک  **** سک داشگن  ناهج  رد  شلصو  راب 

تشادن يرادنپ  ربص  زا  يایتوت  **** کنآ رهب  دش  نوزف  نم  مشچ  درد 

تشوغآ ردنا  مریگ  یک  زاب  هرامش 51 : لزغ 

تشود نوچ  تسد  هب  مرایب  یک  **** تشوغآ ردنا  مریگ  یک  زاب 

تشوغآ ردنا  رگید  یبش  کی  **** دید مهاوخ  باوخ  هب  ایآ  زگره 

تشوگانب رب  شوگ  �هقلح  **** فلز �هقلح  ریز  هب  مدیدب  ات 

تشوگ رد  هقلح  شوگ  �هقلح  **** مشیر لد  یگرابکی  تشگ 

تشذگرب هم  زا  وت  نسح  تیار  هرامش 52 : لزغ 

تشذگرد دح  زا  وت  روج  نیا  نم  اب  **** تشذگرب هم  زا  وت  نسح  تیار 

تشذگ رس  زا  ماوت  هودنا  بآ  **** تخوسب شوخ  شوخ  ماوت  رجه  شتآ 

تشذگ رکاچ  رب  قشع  زا  شود  چنآ  **** ناقشاع زا  سک  چیه  رب  درذگن 
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تشذگ رترب  کلف  زا  نم  �هلان  **** دنکف ملاع  رد  روش  نم  �هیرگ 

تشذگرد نم  زا  دید  نوچ  نم  لاح  **** نم شیپ  تلایخ  دمآ  زاب  شود 

تشذگ رهوگ  رب  تشذگب  یم  وچ  ات  **** دناشف رهوگ  وا  ياپ  رد  ما  هدید 

تشذگ رز  زا  مخر  يدرز  رد  هچرگ  **** خرس توقای  زا  نم  کشا  تشذگرد 

تشذگ روشک  ره  هب  تقشع  رکشل  **** دیسر يرهش  ره  هب  تنسح  �هیاپ 

تفرگنرب چیه  هب  ار  ام  رای  هرامش 53 : لزغ 

تفرگنرد چیه  میتفگ  هچناو  **** تفرگنرب چیه  هب  ار  ام  رای 

تفرگنرب راک  يور  زا  هدرپ  **** زونه تشگ و  هدیرد  ام  �هدرپ 

تفرگنرب هنیس  هار  زا  لد  ات  **** لد هب  هدید  هار  دماینرد ز 

تفرگن رده  زجب  ام  تبحص  **** درمشن ابه  زجب  ام  تمدخ 

تفرگن رگد  یتداع  افج  زج  **** تشاذگن ملد  تریس  افو  زج 

تفرگن رس  زا  وا  قشع  ملد  هک  **** دمان رس  هب  ارم  يزور  چیه 

فرح د

دابرود تدب  مشچ  یشوخ  تخس  هرامش 54 : لزغ 

داب روس  تبش  زور و  هم و  لاس و  **** دابرود تدب  مشچ  یشوخ  تخس 

داب روفاک  وت  ياپ  فک  كاخ  **** هیلاغ دش  وت  نیفلز  �هدنب 

داب روح  ترد  نابرد  رکاچ و  **** دزس ناوضر  وت  شارف  مداخ و 

داب روجهم  هدش  مرخ  دساح  **** داش تسه  نوچ  هدز  تنحم  قشاع 

داب رود  ام  دیواج ز  وت  رجه  **** ام کیدزن  همه  اداب  وت  لصو 

دادیب وت  زا  مدیشک  هک  سب  زا  هرامش 55 : لزغ 
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دایرف هب  مدمآ  وت  تسد  زا  **** دادیب وت  زا  مدیشک  هک  سب  زا 

دادیب راگن  يا  وت  نم ز  رب  **** دمآ هک  منک  نآ  زا  دایرف 

داد زا  رس  منک  ارچ  ریخ  رب  **** مراد هچ  عمط  رپ  لد  زا  داد 

دالوپ منک ز  بلط  هچ  یمرن  **** شتآ منک ز  بلط  هچ  يدرم 

داز يرپ  تب  يا  وت  قشع  رد  **** نیگمغ تسنم  لد  يداش ز 

داش ینم  لد  مغ  هب  وت  رگ  **** مغ یب  دابم  نم  لد  زگره 

داب اقب  ارت  ناهج  ناج  يا  **** مداد داب  هب  ناهج  ناج و  نم 

داتفیب يراک  يربلد  اب  ارم  هرامش 56 : لزغ 

داتفیب يرازاب  زور  ار  ملد  **** داتفیب يراک  يربلد  اب  ارم 

داتفیب يراک  ناهگان  ار  ملد  **** دیراد روذعم  ارم  ناناملسم 

داتفیب يراو  هلک  ناز  ار  ملد  **** دندیرب یم  نونجم  قشع  يابق 

داتفیب يرانز  هداجس  نآ  زا  **** دناشفارب شقشع  �هداجس  ملد 

داتفیب يرابکی  دیشوک و  یسب  **** دز رمک  ردنا  تسد  قشع  اب  ملد 

داتفیب يراک  نم  يالاب  رب  هن  **** راک وا  يالاب  اب  داتفا  ارم 

داتفیب يرادلد  تسد  زا  نونک  **** دز نیمز  رب  نم  لد  نوچ  ار  ناهج 

دبای ربخ  نم  لاح  هک ز  سکره  هرامش 57 : لزغ 

دبایرد هلمج  هب  وت  يدهعدب  **** دبای ربخ  نم  لاح  هک ز  سکره 

دبای رفظ  رگا  ریگ  هدش  مناج  **** دزاس یمه  نیمک  وت  مغ  نم  رب 

دبای رگد  �هناهب  هک  مسرت  **** دتسب ملد  يا  هناهب  هب  تقشع 

دبای ربخ  ناز  هنامز  هکنآ  یب  **** وت اب  مروآرب  یمد  هک  مهاوخ 
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دبای رگا  درخ  ناج  هب  زورما  **** وت لصو  دیرخ  لد  هب  هدنب  يد 

دبای رتب  دوش  نارگ  خرن  نوچ  **** ار یعاتم  ره  هک  مسرت  یم  ناز 

دبای یمن  ربخ  تزار  ناج ز  هرامش 58 : لزغ 

دبای یمنرد  وت  يوخ  لقع  **** دبای یمن  ربخ  تزار  ناج ز 

دبای یمن  رگم  دراین  یم  **** ناتسکرت ناگرازاب  وت  نوچ 

دبای یمن  رفظ  تلایخ  رب  **** مشچ هک  مشچ  وت  زا  مراد  نوچ  لصو 

دبای یمن  ردق  نیا  تبل  زو  **** ملد وت  خساپ  هب  عناق  تشگ 

دبای یمن  رذگ  نم  زا  ییوگ  **** درک وخ  ملد  اب  وت  قشع  مغ 

دبای یمن  رت  هرخس  نم  نوچ ز  **** دنک هک  اب  ملظ  روج و  نیا  يرآ 

دبای ناما  یسک  مک  وت  رود  رد  هرامش 59 : لزغ 

دبای نابز  یلد  مک  وت  قشع  رد  **** دبای ناما  یسک  مک  وت  رود  رد 

دبای ناشن  یمه  وت  هک ز  سک  ناز  **** نداد ناوت  یمن  ناشن  زین  دوخ 

دبای ناگیار  هک  هدب  فاصنا  **** لد دبایب  ناج  هب  رگا  وت  لصو 

دبای ناهج  همه  ارت  تفای  وک  **** سک نآ  یناهج و  همه  وت  اهنت 

دبای ناج  لایخ  تخر  رون  زا  **** ییامنب لامج  رگ  هنیآ  رد 

دبای نادواج  لامج  روشنم  **** دتفا باتفآ  رب  وت  �هیاس  رو 

دبای ناهن  یمه  تلد  زار  زا  **** هدنیوج يرت و  نایع  زور  زا 

دبای نآ  يور  هک  دوب  هک  هدید  **** ندید شدراین  لد  هک  وت  يور 

دبای نامسآ  رب  هم  وت و  یهام  **** وت نوچ  ییوت  نیمز  رد  هک  تفگشن 

دبای نارق  دص  هب  یکی  وت  نوچ  ات  **** سک دیآ  یک  وت  نیرق  نرق  نیز 
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دجنگ یمن  ناهج  ردنا  تنسح  هرامش 60 : لزغ 

دجنگ یمن  ناهد  ردنا  تمان  **** دجنگ یمن  ناهج  ردنا  تنسح 

دجنگ یمن  ناج  لقع و  رد  هکناز  **** دنام دهاوخن  ناهن  تقشع  زار 

دجنگ یمن  نایم  ردنا  لد  هک  **** مدش هناگی  نانچ  وت  مغ  اب 

دجنگ یمن  نابز  رد  تا  هدعو  **** کنآزا مرادن  وت  لصو  عمط 

دجنگ یمن  نآ  رد  یغورد  هک  **** دنام نادنچ  راگزور  نیا  رخآ 

دجنگ یمن  ناهن  رد  نیا  زا  شیب  **** ملد زار  هک  نکم  ناهنپ  يور 

دجنگ یمن  نامسآ  مخ  رد  **** مهم وچ  خر  ییوکین  زا  ییوگ 

دجنگ یمن  نایب  ردنا  ینعم  **** زین ار  يرونا  رعش  بجع  هچ 

ددرگ یمن  افو  درگ  رای  هرامش 61 : لزغ 

ددرگ یمن  اور  وز  یتجاح  **** ددرگ یمن  افو  درگ  رای 

ددرگ یمن  ام  درگ  وا  هچرگ  **** میدرگ یمه  شرد  درگ  هب  ام 

ددرگ یمن  ادج  ام  رب  زا  **** رای ییادج  تبحص  نامز  کی 

ددرگ یمن  ایسآ  مرس  رب  **** رگج نوخ  ات ز  تسین  بش  چیه 

ددرگ یمن  التبم  شمغ  هب  **** وا هک  تسیک  قشع و  هب  ماالتبم 

درآ رس  هب  تیفاع  هکره  رب  وت  قشع  هرامش 62 : لزغ 

درآرد ياپ  ریز  هب  شناهج  ود  ره  **** درآ رس  هب  تیفاع  هکره  رب  وت  قشع 

درآ رس  هب  اهرمع  وت  يوک  رس  رب  **** دیاپن راگزور  يوک  رد  هک  لقع 

درآرد صقر  هب  شتعاس  ره  وت  فلز  **** تسا قشع  ملاع  نیرت  نکاس  هک  ربص 

درآ رب  مکش ز  مغ  هزور  کی  هب  هکناز  **** تسب ناوتنرد  ربص  یئشیب  هبوت  اب 
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درآرب كاخ  ار ز  قاشع  �هلمج  **** یفاوط هب  درب  یبش  را  داب  وت  يوب 

درآ ربخ  یسک  ماوت  لاصو  رگ ز  **** نم یمنک  اهشیع  هچ  برای  متفگ 

درآ رگا  دوب  نینچ  يرآ  هک  تفگ  **** داتفارب هدنخ  ثیدح  نیز  ارت  رجه 

درآ یمن  نایم  رد  لد  رای  هرامش 63 : لزغ 

درآ یمن  ناشن  نم  لد  زو  **** درآ یمن  نایم  رد  لد  رای 

درآ یمن  ناج  هب  مراک  هک  ات  **** دنکف یمن  نم  راک  رب  هیاس 

درآ یمن  نادب  ار  نتشیوخ  **** تسراک رد  هچرگا  یگرزب  زو 

درآ یمن  ناهج  رد  رس  هک  نوچ  **** رس درآرد  نم  نامیپ  هب  یک 

درآ یمن  نارک  شرجه  بش  **** لصو �هدعو  تشذگ و  مرمع  زور 

درآ یمن  نایز  نیدنچ  بات  **** مولعمان تسیا  هیامرس  رمع 

درآ یمن  ناگیار  الب  کی  **** مرس هب  وا  قشع  هک  وا  رس  هب 

درآ یمن  ناوت  درآ  رس  رگ  **** رمع همه  يرونا  رب  یغورد  هب 

درآ يور  هب  یتنحم  ره  قشع  هرامش 64 : لزغ 

دراخ یمن  ترگ  لد  يا  نکم  **** درآ يور  هب  یتنحم  ره  قشع 

دراد نیا  يور  هک  شکرس  يور  **** قشع مغ  دوش  یمه  تیور  هچ  زو 

دراپسن تالب  تسد  هب  ات  **** هدم تسد  تیفاع ز  نماد 

دراذگب قارف  رگ  يوش  ات  **** موش لصو  رانک  ردنا  ییوگ 

درازان يوم  هک  دزیرب  نوخ  **** فطل هب  هک  يا  هدومزان  مه  لصو 

دراب یم  کشا  ددنخ  یم  وت  رد  **** عمش وچ  لصو  زور  هک  ینیبدرم 

درآ زاب  قارف  غاد  رجه  **** درک تغاد  لصو  زورماک  ریگ 
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درامشن رامش  زا  ارت  هک  **** هب نآ  قشع  رامش  متفرگرب 

دراد رمق  رب  هیکت  وت  فلز  هرامش 65 : لزغ 

دراد رکش  تذل  وت  بل  **** دراد رمق  رب  هیکت  وت  فلز 

دراد رت  مشچ  کشخ و  بل  اب  **** ارم راگن  نیا  ود  ره  نیا  قشع 

دراد ربخ  وا  ملاح  زا  هکناز  **** ربخ فلز  نم ز  لاح  زا  سرپ 

دراد روخ  باوخ و  هک  انامه  هن  **** قشع زا  زاب  دید  وت  يور  هکنآ 

دراد رس  جات  وچمه  يرونا  **** فرش يور  ارت ز  ياپ  كاخ 

دراد بیجح  رد  خر  نم  زا  میور  هام  ات  هرامش 66 : لزغ 

دراد بیکش  لد  هن  دبای  باوخ  هدید  هن  **** دراد بیجح  رد  خر  نم  زا  میور  هام  ات 

دراد بیکر  رد  ناج  یناگدنز  ياپ  مه  **** هتسسگ نانع  زا  لد  ینارماک  تسد  مه 

دراد بیسح  نم  اب  يدرد  تسه  هک  اجره  **** ملاع ود  رد  هک  ییوگ  متشگ  درد  رادنپ 

دراد بیرفلد  ناک  نیریش  ياه  هوشع  سب  **** يرآ هوشع  هب  ار  ام  بل  رکش  نآ  تفیرفب 

دراد روجنر  کلف  یک  ات  ارم  هرامش 67 : لزغ 

دراد روجهم  مربلد  يور  ز  **** دراد روجنر  کلف  یک  ات  ارم 

دراد رومخم  نآ  رد  مرمع  همه  **** مدروخ قوشعم  اب  هک  هداب  کی  هب 

دراد روجنر  ارم  یمرج  یب  هک  **** تسیچ ضرغ  نیز  ار  کلف  ات  منادن 

دراد روشنم  نم  نوخ  رب  رگم  **** تسداشگ لد  نوخ  هب  دوخ  تسد  ود 

دراد مخ  ورس  دق  وت  دق  اب  هرامش 68 : لزغ 

دراد مک  ورس  غاب ، وت  دق  نوچ  **** دراد مخ  ورس  دق  وت  دق  اب 

دراد مدع  رد  يور  وت  رجه  ات  **** نکیل هب  دوجو  همه  تلصو ز 
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دراد مغ  رازه  يداش  کی  نیک  **** مناد یمه  نیقی  وت و  هب  مداش 

دراد مرد  کی  هک  دراد  نآ  راک  **** يراک رب  لقع  تسین  وت  راک  رد 

دراد ملق  نوچ  هک  دق  تماق و  ناز  **** نایوپ مکرات  هب  ملق  وچ  میاد 

دراد مدق  رس  ات ز  هک  تسیرمع  **** یناد دوخ  وت  يرونا  وت  هار  رد 

دراد مه  وت  تلود  هب  زین  نآ  **** یهاوخ ناهج  همه  شنزرس  رگ 

دراد نیگن  رب  وت  خر  شقن  ناج  هرامش 69 : لزغ 

دراد نیرس  رب  وت  مغ  غاد  لد  **** دراد نیگن  رب  وت  خر  شقن  ناج 

دراد نیتسآ  رد  رنه  هنوگ  دص  **** تست قشع  تسد  هب  لد  نماد  ات 

دراد نید  دصق  ناج و  یپ  نونکاک  **** منیب یم  دربب و  ملد  وت  مشچ 

دراد نیمک  رد  هنتف  هچ  زاب  ات  **** وزاب رد  هزمغ  نامک  هدنکفاو 

دراد نیا  گرب  هک  هدب  فاصنا  **** شکرد مد  يوگم و  نخس  هک  ییوگ 

دراد نیتسوپ  هکنآ  لد  مرخ  **** هد رزاگ  هب  نیتسوپ  هک  دنچ  ات 

دراد نیمز  رد  هک  ییوت  قشع  زج  **** ینیب یم  هچ  ارم  ناهج  غاب  رد 

دراد نیزح  یلد  وت  تقرف  رد  **** تلیح دص  هب  يرونا  رت  کشخ و  رد 

دراد يرس  یسکره  اب  رای  هرامش 70 : لزغ 

دران ورف  نم  دنویپ  هب  رس  **** دراد يرس  یسکره  اب  رای 

دراذگب فطل و  هب  دناوخب  هک  **** دشاب یتسود  طرش  نینچ  نیا 

دراپسب قارف  تسد  هب  سپ  **** دناتسب هبال  هب  مناج  لد و 

دراد نآ  ياج  هک  رگنب  کین  **** نکیل دنک  یم  رایسب  زان 

درازایب نم  یناج ز  هب  هک  **** دنکن ارک  دهاوخ و  یمه  ناج 
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درامش یمن  دوخ  زا  ار  ام  زونه  ربلد  هرامش 71 : لزغ 

درای تفگ  هک  وا  اب  دیاش  درک  هچ  وا  اب  **** درامش یمن  دوخ  زا  ار  ام  زونه  ربلد 

درآرب وا  زا  درگ  ات  شمشچ  كاله  مرمع  **** دزیرب وا  نوخ  ات  شفلز  يادف  مناج 

درادن وا  درد  رگ  دشاب  هچ  لحم  ار  لد  **** دزوسن شمغ  رد  رگ  درآ  تمیق  هچ  ار  ناج 

درامگرب هزمغ  رگ  دنامن  یسک  هدنز  **** دریگ زاب  هرهچ  رگ  دنامن  یسب  یتیگ 

دراذگ یمن  ار  سک  شلاصو  رب  نکیل  **** دزاون یمه  اهلد  شلامج  �هزاوآ 

درادن رامیت  وت  لصو  ارم  راک  ات  هرامش 72 : لزغ 

درادن راک  ملد  وت  رجه  مغ  اب  زج  **** درادن رامیت  وت  لصو  ارم  راک  ات 

درادن راب  رب  وت  رجه  زج  هک  تسیراک  **** تقشع مغ  ردنا  نم  راک  یقنور  یب 

درادن راگیب  هب  راک  نینچ  وت  رجه  **** یناد وت  رجه  منتخیر  نوخ  رس  دراد 

درادن رامهن  وت  رجه  مغ  تسه  نیا  **** یناد هچ  وت  يدصق  وت  هب  درادن  هک  ییوگ 

درادن راخ  لگ  هن  مایا  نبلگ  زا  **** وک یسک  دزیخ ز  هچ  هک  متفگ  وت  رجه  اب 

درادن راکنا  هک  شییوگن  وت  اناج  **** يرادن راکنا  هدب  ناج  لد  وچ  هک  یتفگ 

درادن راوخ  ارت  تفگ  وگب  وت  هر  کی  **** رخآ يرونا  نخس  دشوینن  یم  نوچ 

درادن لگ  لد  وت  قشع  لیب  هب  هرامش 73 : لزغ 

درادن لزنم  وت  قشع  هار  هک  **** درادن لگ  لد  وت  قشع  لیب  هب 

درادن لد  نآ  ملد  هار و  نیا  رد  **** نداهن دیاب  یمه  ناج  رب  مدق 

درادن لکشم  نم  راک  ترجه  هک  **** تسیک نامض  متسب  وت  هار  رد  لد  وچ 

درادن لصاح  مه  ود  ره  نیا  ملد  **** تسراگزور ربص و  هیامرس  نیهب 

درادن لحاس  تمغ  يایرد  هک  **** دشاب وت  دنویپ  بایاپ  ارک 
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درادن یم  ناج  هدنا  ار  ملد  هرامش 74 : لزغ 

دراذگ یم  یناهج  دیاک  نانچ  **** درادن یم  ناج  هدنا  ار  ملد 

دراخب یم  انامه  شراب  رگد  **** تسدنکف ردنا  زاب  قشع  ثیدح 

دراینرب یگنر  هک  ات  مزاس  هچ  **** دزاسنرب يراک  هک  ات  میوگ  هچ 

درادن رگید  مغ  کی  ياج  هک  **** منادن مغ  نیدنچ  درک  دهاوخ  هچ 

دراپس مغ  تسد  هب  تقشع  رگا  **** تسد نز  ربص  رد  شمتفگ  يراز  هب 

درامش لد  ار  نیا  مدرم  ناملسم ، **** راک دوخ  راک  اب  ارت  اتفگ  ارم 

دراذگ یم  ییاهلغش  نییآ  هب  **** قشع بصنم  رد  ملد  دزیمانب 

دربب مناج  وت  يور  يوزرآ  هرامش 75 : لزغ 

دربب منامیا  وت  ياهیرفاک  **** دربب مناج  وت  يور  يوزرآ 

دربب منآ  مه  نیا و  مه  وت  قشع  **** متشاد یناج  نامیا و  ناهج  زا 

دربب منام  زا  ناخ و  زا  تاهوشع  **** دنکب مراب  زو  خیب  زا  تاهزمغ 

دربب مناج  دوخ  لعج  باسح  زا  **** دناوخب نوچ  ار  ملد  تقشع  �هنحش 

دربب مناهنپ  ادیپ و  همه  نیک  **** ورب وش  ناهنپ  هک  متفگ  ار  لقع 

دربب مناتسد  هب  دمآ  زاب  زاب  **** تشادب نم  زا  تسد  راب  نیا  رگا  تفگ 

دربب منامهب  تشاذگب و  نالف  وک  **** قشع ياهتیاکش  زا  دنچ  يرونا 

دربب مناج  وت  يور  يوزرآ  **** يرونا يوگ  یم  راذگب و  همه  نیا 

درادن ییاون  ار  ناهج  مدیدب  هرامش 76 : لزغ 

درادن ییانشآ  ناهج  رد  ناهج  **** درادن ییاون  ار  ناهج  مدیدب 

درادن ییایروب  نوردنا  رد  هک  **** رگنم همیخ  رد  شنیرز  هام  نیدب 
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درادن ییاج  همیخ  نیا  زا  نوریب  هک  **** دهدن تسد  یتولخ  نآ  زا  يرمع  هب 

درادن ییاغد  نآ  اب  هک  دشابن  **** دزاب تسار  يزاب  رگا  ردان  هب 

درادن ییاپ  تسد و  ورد  وا  ات  هک  **** ییاپ تشگنا  رد  یگنس  هب  دیاین 

درادن ییافو  سک  اب  تسوا  ات  هک  **** ار یسک  نتفرگ  ناوتن  قوشعم  هب 

درادن ییابا  نیریش  برچ و  نینچ  **** یتیگ ناوخ  زا  تسد  يرونا  شکب 

دراذگنب مغ  یب  ارم  تعاس  کی  هک  مراد  یتب  هرامش 77 : لزغ 

درادنپ رمع  حوتف  دنیب  ملد  يو  زک  یمغ  **** دراذگنب مغ  یب  ارم  تعاس  کی  هک  مراد  یتب 

دراد نم  ناج  اب  یگر  وا  قشع  هک  دناد  یمن  **** وا قشع  لد ز  نکرب  هک  دیوگ  ارم  وگ  تحیصن 

دراخ یم  زاب  شک  ملد  دمآ  ریس  هب  ناج  زا  رگم  **** فک رب  ادف  قشع  رگد  دراد  هلبآ  نوچ  ملد 

درازایب نم  زا  وا  هک  دزرا  نادب  ناج  ییوگچ  **** یهدن ممغ  رد  ناج  رگا  مرازایب  دیوگ  ارم 

درآ يور  هب  ون  ییالب  مدره  نهک  خرچ  ارم  **** شیور مغ  رد  هچرگا  زگره  وا  زا  يور  مباتن 

درب دهاوخب  ناهج  راب  نیا  مقشع  هرامش 78 : لزغ 

درب دهاوخب  ناشن  ممان  درب  **** درب دهاوخب  ناهج  راب  نیا  مقشع 

درب دهاوخب  نانع  متسد  لد ز  **** ربص یباکر  نارگ  اب  تمغ  رد 

درب دهاوخب  ناهج  زا  تیفاع  **** رید هن  وت  �هنتف  نافوط  جوم 

درب دهاوخب  ناتسوب  تنیز  **** وت تماق  ورس  مشچ و  سگرن 

درب دهاوخب  نامسآ  قنور  **** تنیورپ هم و  وچ  نادند  خر و 

درب دهاوخب  ناج  وت  قشع  مغ  **** ارم هک  ما  هتفگب  لد  همه  اب 

درب دهاوخب  نامز  ات  نامز  هک  **** منیب یم  هنایم  ردنا  دوخ  نم 

درب دهاوخب  نایم  زا  راگزور  **** دربن وا  رگ  ربب  وگ  منک  هچ 
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درب دهاوخب  نازخ  داب  هن  هک  **** تسین یگرب  هنامز  راهب  رد 

درب دهاوخب  ناگیار  تبدن  **** تسا نیا  درن  فیرح  رگ  يرونا 

دربب ناج  یمه  شوگ  رب  وت  فلز  �هقلح  هرامش 79 : لزغ 

دربب نامیا  هک  تسمیب  نم و  زا  دربب  لد  **** دربب ناج  یمه  شوگ  رب  وت  فلز  �هقلح 

دربب نآ  ملد  نید و  نت و  ناج و  یمه  هک  **** تسا یتیصاخ  نیچ  هقلح و  زج  وت  فلز  رس  رد 

دربب ناسآ  لد  هار  زا  وت  فلز  یمه  هک  **** هاگن تشاد  ناوت  راوشد  وت  فلز  زا  لد  دوخ 

دربب ناماس  هب  تخس  یمه  هک  ار  لد  چیه  **** دوبن ییاهر  ناماس  وت  فلز  مخ  زا 

دربب ناطلس  تمدخ  زا  هک  دوز  ارم  نیک  **** متفگ دش  ملد  ناطلس  وچ  وت  فلز  قشع 

دربب نادزی  تعاط  زا  مشوخ  شوخ  نونک  هک  **** مسرت یم  نآ  زا  مناطلس  تمدخ  زا  درب 

درب یم  اهلد  مارآ  وت  يور  هرامش 80 : لزغ 

دروخ یم  اهناج  راهنز  وت  فلز  **** درب یم  اهلد  مارآ  وت  يور 

درمشن یم  سک  هب  سک  ار  تیفاع  **** تخر فلز و  �هنتف  دمآرب  ات 

درب یم  اهرد  هب  ار  اهلد  زار  **** يوب گنر و  تسد  هب  قشع  یهنم 

درخ یم  ناج  دص  هب  لد  مغ  کی  وت  زک  **** قشع رازاب  رس  رب  دشاب  تقو 

درپسن دوخ  رس  رب  زج  سک  ياپ  **** خرچ رود  نوچ  تمغ  يوک  رس  رب 

درد یم  شا  هدرپ  وت  فلز  مرجال  **** تبل لصو  �هدرپ  رد  لد  تسه 

دروان رس  رد  وت  فلز  رس  ات  **** داهن ناوتن  تبل  لصو  رد  ياپ 

درگنب یقیرط  ار  نآ  ملد  ات  **** ربص هک  ییوگ  ارم  یلصو  تمیوگ 

درذگب یم  ناهج  یشیدنب  وت  ات  **** لصو راک  يزاس  هشیدنا  رد  هلمج 

درب یم  نوچ  رگن  ار  یناگدنز  **** رذع هب  نیدنچ  نزم  رد  رب  ار  هدعو 
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درزگن یم  درزگن  یم  منک  نوچ  **** يرونا يا  نارزگب  نم  زا  ییوگ 

درذگب نارجه  دادیب  نآ  هک  نت  يا  نک  ربص  هرامش 81 : لزغ 

درذگب ناج  تفآ  تشذگب  هک  نوچ  نت  تحار  **** درذگب نارجه  دادیب  نآ  هک  نت  يا  نک  ربص 

درذگب نامرد  درد و  نارجه  لصو و  بوخ و  تشز و  **** کنآ رهب  زا  نکم  دب  کین و  دنب  رد  نتشیوخ 

درذگب ناسآ  درک  ناسآ  دوخ  رب  مدرم  هچناک  **** تسه هک  یعون  نآ  زا  زورما  راذگ  یم  يراگزور 

درذگب نانود  نارود  نیا  هک  نادنچ  نک  ربص  **** تسیچ هراچ  نامرد  يوراد و ز  يرود ز  نیا  رد  ات 

درذگب ناناج  دای  رب  ام  دای  رخآ  يزور  **** مهد یک  نارجه  درد  ردنا  نت  مروجهم  هچرگ 

درذگب ناریو  دابآرصتخم  ناهج  نیک  **** شابم لفاغ  نانچ  مد  نیا  تست  نامیپ  رد  هچرگ 

درذگب نآ  مه  نیا و  مه  هک  اریز  نکم  سب  **** شیوخ یبوخ  نم و  قشع  رب  هیکت  ایور  هام 

درذگب ناسارخ  ناگرزب  عمس  رب  هزات  **** يرونا ثایغلا  مدره  هک  رخآ  راد  مرش 

درمش دیابن  درخ  ارت  قشع  هرامش 82 : لزغ 

درخ راک  دوبن  ناگرزب  قشع  **** درمش دیابن  درخ  ارت  قشع 

درپس دراین  ياپ  ره  وت  راخ  **** دیشک دناوتن  سکره  وت  راب 

درمش تمینغ  هب  مغ  ناوت  وت  زو  **** تمغ مرامشن  تمینغ  هب  زج 

درد هچ  یفاص  هچ  تست  یم  نوچ ز  **** مغ هچ  يداش  هچ  تست  یپ  نوچ ز 

دربتسد مرب  تسد  نآ  زا  يراب  **** لامیاپ موش  ياپ  نآ  زا  يراب 

درب ود  زا  مهلک  دیاین  هچرگ  **** يرس رب  رس  مهنب و  هلکوت  اب 

درمب یگرزب  یبوخ و  هک  ریگ  **** قشع راوازس  هن  نآ  ارت  تسیچ 

دربب یناهج  رازاب  قنور  **** يرونا نخس  نوچمه  وت  نسح 

درف وت  لامج  زا  نم  هدنام  يا  هرامش 83 : لزغ 
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درک متنحم  تفج  وت  نارجه  **** درف وت  لامج  زا  نم  هدنام  يا 

درد ناهج  کی  ارم و  تسیناج  **** کشا رازهدص  ارم و  تسیمشچ 

درز نم  باتفآ  وت  رجه  رد  **** تسدرک شوپدوبک  نودرگ 

درس افو  زا  لد  ینکن  ات  ناه  **** ممرگ زونه  نم  وت  راک  رد 

درف وت  درد  منم ز  هک  يدنا  **** يرآ تسشوخ  ممغ و  تفج 

دروخ ناوت  ییوت  نوچ  مغ  رهز  **** تخاس ناوت  ییوت  نوچ  تنم  اب 

دروآرب اغوغ  ناهج  زا  شلامج  هرامش 84 : لزغ 

دروآرب الیواو  ریوشت  زا  هم  **** دروآرب اغوغ  ناهج  زا  شلامج 

دروآرب ارفص  يا  هسوب  متفگ  وچ  **** نم زا  تساوخ  ناج  ودب  مداد  لد  وچ 

دروآرب اغوغ  هنتف و  نارازه  **** هنامز رد  یخوش  یبآ و  یب  ز 

دروآرب ایند  زا  مه  نید و  زا  مه  **** ار ناقشاع  شقشع  رامیت  مغ و 

دروآرب ام  زا  رامد  وا  قارف  **** يداش چیه  شلاصو  زا  مدیدن 

دروآرب يرغط  نوچ  کشم  زا  شبل  **** لطاب درک  ار  اه  عیقوت  همه 

دروآرب اوآ  وا  قشع  زا  قلخ  هک  **** شقشع درد  اب  يرونا  زاس  یمه 

دروآ گنس  ریز  هب  متسد  زاب  هرامش 85 : لزغ 

دروآ گنچ  هب  ملد  ياپ  زاب  **** دروآ گنس  ریز  هب  متسد  زاب 

دروآ گنل  رذع  هک  سب  زا  شیپ  **** شیپ يراوهار  هب  یگنل  درب 

دروآ گنج  تفرگ و  رس  زا  زان  **** زونه هداهنان  حلص  رد  ياپ 

دروآ گنر  زاب و  هماج  دز  كاچ  **** اوه داب  یکران ز  زا  لگ  نوچ 

دروآ گنلپ  تداع  تبقاع  **** مدنچ کی  داد  شوگرخ  باوخ 
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دروآ گنت  راگزور  ملد  رب  **** رخآ راگزور  هب  شگنت  يوخ 

دروآ گنن  مان و  يوعد  تفر و  **** دربب گنن  مان و  وچ  ار  يرونا 

دریگرب هدرپ  وچ  خر  زا  شنسح  هرامش 86 : لزغ 

دریگرد هاتلجخاو  هام  **** دریگرب هدرپ  وچ  خر  زا  شنسح 

دریگرب هار  هراچیب  ربص  **** لد رد  زا  دیآرد  وا  مغ  نوچ 

دریگ رس  نآ ز  درآ  اپ  هب  نیک  **** تسوا مغ  ملد  مناج و  دهاش 

دریگ رس  هب  رس  هک  ینیبب  ات  **** دادب هوشع  دربب و  مرمع  قشع 

دریگرد هک  وب  هاوخ  يا  هسوب  **** رمع یقاب  هب  مدیوگ  یمه  لد 

دریگرب رامش  رگ  يرونا  **** دراد نوزف  وا  قشع  زا  مغ  دص 

دریگ رگد  مغ  دص  نآ  ردنا  **** دهدن رگو  يا  هسوب  دهد  رگ 

دریگرد راک  وت  اب  ارک  ره  هرامش 87 : لزغ 

دریگرب راگزور  زا  هرهب  **** دریگرد راک  وت  اب  ارک  ره 

دریگ رکش  نیمز  يور  همه  **** ییاشگب وچ  مه  بل ز  نخس  هب 

دریگ رظن  کی  هب  ار  ناهج  ود  **** تزامغ مشچ  هزمغ  دنز  نوچ 

دریگ رن  ریش  دیص  همه  هک  **** ردان سب  تسا  ییوهآ  وت  مشچ 

دریگ رگد  يرای  لد  هک  ددنب  یمن  توص  ارم  هرامش 88 : لزغ 

دریگ رگد  يراک  رس  دراذگب  راکیب  ارم  **** دریگ رگد  يرای  لد  هک  ددنب  یمن  توص  ارم 

دریگ رگد  يراداوه  وا  ياوه  دراذگب  هک  **** دریذپن دنپ  هچرگا  يدنپ  مهد  ار  دوخ  لد 

دریگ رگد  يرادافو  مناج  اب  راهنز  دروخ  **** یهاگان هکناز  مسرت  تسج  مراین  يرود  وزا 

دریگ رگد  يرادیرخ  ناج  دیوجب  وا  ياضر  **** ییوم ناج  هب  دشورفب  رابرکش  لعل  ناز  رگا 
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دریگ رگد  يراخ  یمه  وا  رجه  لگ ز  ياج  هب  **** ینادان هب  مدرک  اهر  ار  شلاصو  غاب  لگ 

دریگ یم  رای  قشع  مک  لد  هن  هرامش 89 : لزغ 

دریگ یم  رارق  يرگد  اب  هن  **** دریگ یم  رای  قشع  مک  لد  هن 

دریگ یم  راگن  وزا  تشگناک  **** مراب یم  کشرس  نآ  وت  تسد  زا 

دریگ یم  راسگمغ  هب  هک  ارنآ  **** تسا شیب  مغ  رازهدص  �هیامرس 

دریگ یم  راک  راک  هچ  هب  مغ  اب  **** دشاب لد  راگزاس  هک  هن  يربص 

دریگ یم  رانک  وزا  يرادنپ  **** دزیخ لد  نایم  زا  هن  هک  مغ  ره 

دریگ یم  رانک  رد  دسوب و  یم  **** ار وا  عادو  �هناهب  هب  يرمع 

دریگ یم  رایتخا  هب  هن  ار  لد  **** ییوگ قح  هب  رگا  قشع  مغ  يرآ 

دریگ یمنرب  حالص  هار  لد  هرامش 90 : لزغ 

دریگ یمنرد  هلیح  همه  مدرک  **** دریگ یمنرب  حالص  هار  لد 

دریگ یمن  رگد  دنک  هچره  لد  **** دش رگید  تفرگ و  رگد  هقوشعم 

دریگ یمن  رگا  دوب  روذعم  **** تفگ دیاب  تسار  غورد  هن  قحلا 

دریگ یمن  رس  وا ز  هک  دنچره  **** مریگ رس  یقشاع ز  �هتخت  نم 

دریگ یمنرب  هبح  ود  هب  ار  ام  **** شقشع رد  داب  هب  ناهج  ود  مداد 

دزرا راظتنا  تلصو  �هدعو  هن  هرامش 91 : لزغ 

دزرا رامخ  وت  ياوه  رمخ  هن  **** دزرا راظتنا  تلصو  �هدعو  هن 

دزرا راخ  هک  لگ  چیه  وت  ار ز  سک  **** تسا هتفکشن  هک  يا  هنامز  عبط  مه 

دزرا راگزور  هک  ارت  تسیچ  ناو  **** لد مراگزور  داد  وت  داب  رب 

دزرا راهچ  شش  هن  رگا  هک  اقح  **** وت ياغد  اب  هک  هنم  هبوصنم 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 819 

http://www.ghaemiyeh.com


دزرا رازه  دص  هب  یکی  هک  اریز  **** یسوب مهد  ناج  رازه  هب  ییوگ 

دزرا رانک  کی  هنامز  کلم  دص  **** ییازفا ردنا  يرانک  هک  اجناو 

دزرا رامش  رب  رانک  سوب و  ات  **** رخآ شیوخ  نسح  رامش  ریگرب 

دزرا راوهاش  رد  هبش  يرآ  **** مزرا يرونا  وچ  دص  هب  هک  ییوگ 

دزرا رکش  گنت  دص  تگنت  ناهد  اناج  هرامش 92 : لزغ 

دزرا رز  اهراورخ  تگنر  میس  مادنا  **** دزرا رکش  گنت  دص  تگنت  ناهد  اناج 

دزرا ربونص  خاش  ناناج  غرم  زاواک  **** مدیرخ ناج  هب  تفلز  ییابرلد  دنچره 

دزرا ربلد  هودناک  ار  ام  تساجک  لد  نآ  **** هگ هگ  مینز  یفال  تیوک  ناقشاع  اب 

دزرا رثوک  زیراک  مرخ  تشهب  تشک  **** هدید مروآ ز  بآ  تبوخ  يور  قشع  زا 

دزرا رجنس  کلم  دص  رت  بل  نآ  زا  یسوب  **** تسفاق هب  ات  فاق  زا  رجنس  کلم  دییوگ 

دزرا ناج  رازهدص  وت  درد  هرامش 93 : لزغ 

دزرا ناگدید  رون  وت  درگ  **** دزرا ناج  رازهدص  وت  درد 

دزرا نآ  زا  شیب  هک  منآرب  هک  **** منکب ناج  هب  اهب  ار  تمغ  هن 

دزرا ناور  نت و  لقع و  لد و  **** تمغ قشع  دیزی  نم  رب  هچرگ 

دزرا ناوخ  يازج  خبطم  دزد  **** تسشوخ لصو  دیما  رب  وت  رجه 

دزرا ناج  رازه  یناج  دصق  **** ییوت وچ  زا  هصاخ  هب  نافیرظ  زا 

دزرا ناوختسا  وت  يوک  گس  **** رادم غیرد  ترکاچ  زا  درد 

دزرا نابساپ  مانشد  دزد  **** ینک دای  هب  ار  هدنب  نک  دای 

دزیخ رگج  شتآ  وت  لصو  زا  هرامش 94 : لزغ 

دزیخ رحس  �هلان  وت  رجه  زو  **** دزیخ رگج  شتآ  وت  لصو  زا 
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دزیخ رگد  ملاع  زور ز  ره  **** وت ياوه  ملاع  �هتشگرس 

دزیخ رتب  يد  ییادرف ز  ره  **** تمشچ �هتسخ  فلز و  �هناوید 

دزیخرب هچ  نیا  زا  ریگ  هتساخرب  **** مزیخرب تناج  كاله  هب  ییوگ 

دزیخ رس  قرف  هب  کلف  دیشروخ  **** ار تیاپ  كاخ  مایق  ماگنه 

دزیخ رد  ناتسآ  هظحل ز  ره  **** یهاوخ را  تنابساپ  گس  نوچ  هم 

دزیخ رکش  اهگنت  هب  هک  هچ  ناز  **** تنیریش گنت  ناهد  ار ز  ام 

دزیخرب هچ  نیزا  تنخس  اجناو  **** تسراورخ هب  رز  نخس  اجناک 

دزیخ ردق  نیا  رز  وا  �هسیک  زو  **** سب ار  يرونا  تسرز  وچ  يور 

دسر دایرف  وت  قشع  زا  هک  تسین  یسک  نوچ  هرامش 95 : لزغ 

دسر دادیب  وت  رگ ز  منک  ربص  منک  هچ  **** دسر دایرف  وت  قشع  زا  هک  تسین  یسک  نوچ 

دسر دای  دسرن  نایادگ  هب  رگ  وزرآ  **** لایخ ام و  دسرن  یم  ام  هب  وت  لاصو  رگ 

دسر دازآ  نسوس  رب  هک  تسنآ  ترسح  **** ترسح زج  تخر  هلال ز  هب  تسدیسر  هچ 

دسر داب  مردق  نیا  ترد  كاخ  زا  يرآ  **** درک مهاوخ  دوخ  �همرس  ارت  هاگرد  كاخ 

دسر دایرف  هچ  زورما  هب  هنید  يریس  **** کنآ یپ  زا  مبلط  یم  یمغ  زور  ره  وت  زا 

دسرن یم  رای  لصو  رد  تسد  هرامش 96 : لزغ 

دسرن یم  راگن  ناز  ممغ  زج  **** دسرن یم  رای  لصو  رد  تسد 

دسرن یم  راظتنا  رد  چیه  **** تسیسب هناتسآ  هچرگ  ار  قشع 

دسرن یم  رامش  یب  مغ  زج  **** ارم تسود  لاصو  رامش  زا 

دسرن یم  راک  دوصقم  هب  لد  **** دیسرب نم  ربص  رجه  مغ  رد 

دسرن یم  رای  لصو  ربخ  **** دنام یهاوخ  راظتنا  رد  دنچ 
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دسر یمن  نامرد  هب  تسد  دوزف و  مدرد  هرامش 97 : لزغ 

دسر یمن  نایاپ  هب  رجه  دیسر و  مربص  **** دسر یمن  نامرد  هب  تسد  دوزف و  مدرد 

دسر یمن  ناویح  �همشچ  هب  برط  رضخ  **** يردنکس دهجب  زاین  تملظ  رد 

دسر یمن  ناج  زجب  لقع  ياپ  هب  اجنآ  **** نت چیه  تسناج  �همعط  هکنآ  زا  ناوخرب 

دسر یمن  ناناج  هب  تسدش و  نورب  مناج  **** مسر دوخ  ناناج  هب  هک  رگم  ما  هداد  ناج 

دسر یمن  ناوخ  نآ  رس  رب  لقع  نامهم  **** داهن ناج  رهب  زا  درخ  �هجاوخ  هک  یناوخ 

دسر یمن  نابرد  هب  لقن  زونه  اتفگ  **** تسرف يا  هلز  ارم  هک  نابزیم  هب  متفگ 

دسر یمن  ناطلس  رس  رب  زونه  شدرگ  **** دوخ هک  دسر  یک  وت  هب  راوس  نیا  كارتف 

دسر یمن  نافوط  هب  حون  يارس  تمسق  **** زونه يرونا  تمغ و  رد  دیسر  نافوط 

دشاب اور  ینک  نم  اب  هچره  هرامش 98 : لزغ 

دشاب ارک  وت  رازآ  گرب  **** دشاب اور  ینک  نم  اب  هچره 

دشاب اور  یهر  دشابن  رگ  **** یشاب یمرخ  شیع و  رد  وت  نوچ 

دشاب الب  رپ  قشع  هر  هک  **** زیرگب الب  زا  هک  ییوگ  دنچ 

دشاب التبم  وت  رب  ملد  نوچ  **** تخیرگب ناوت  نوچ  وت  يالب  زا 

دشاب ارم  رس  هب  رس  ناهج  رگ  **** منک ضرع  وت  مغ  الب و  اب 

دشاب رکش  تبل  نیریش  وچ  هن  هرامش 99 : لزغ 

دشاب رمق  تخر  نشور  وچ  هن  **** دشاب رکش  تبل  نیریش  وچ  هن 

دشاب رکش  زا  رتشوخ  نم  شیع  **** ترهز نوچ  خلت  ياهنخس  اب 

دشاب رز  هب  همه  نابوخ  لیم  **** بجع تسین  یلیام و  رز  هب  وت 

دشاب رسدرد  میس  یب  قشع  **** تسار ددرگ  میس  هب  قشاع  راک 
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دشاب رت  هدید  کشخ و  بل  ود  ره  **** ماوت قشع  یتسین  زا  میاد 

دشاب رحس  یب  ياهبش  همه  **** ارت ناقشاع  وت  قارف  رد 

دشاب رتب  يرفاک  زا  هر  دص  **** یناملسم رد  سالفا  قشع و 

دشاب نارفعز  وچ  قشاع  گنر  هرامش 100 : لزغ 

دشاب نانچ  دوب  قشاع  هکره  **** دشاب نارفعز  وچ  قشاع  گنر 

دشاب ناوغرا  وچ  لفاغ  گنر  **** دوب گنر  هب  نالد  غراف  يور 

دشاب ناج  درمیاپ  نیرتمک  **** دیسر وچ  هر  وا ز  قشع  دصاق 

دشاب نام  ناخ و  ناج  تدع  **** دوش هدعو  ثیدح  رد  نوچ  قشع 

دشاب ناگیار  تسناج  هب  رگ  **** قشع بکوم  درگ  هک  هللا  ملعی 

دشابن يرای  ناوکین  زک  ارت  هرامش 101 : لزغ 

دشابن يرادقم  وت  دزن  ارم  **** دشابن يرای  ناوکین  زک  ارت 

دشابن يراب  ارم  دشاب  رگو  **** ار یسک  تلصو  تلود  دشابن 

دشابن يراک  بجع  نم  تخب  ز  **** دریگن نماد  نم  راک  رگ  ارت 

دشابن يراخ  نیا  ریز  رد  رگا  **** منامز نیا  يراب  تفکشن  یلگ 

دشابن يراب  نآ  زا  لد  رب  ارت  **** تسین یلد  دوخ  ییایک  ردناک  ارم 

دشابن يرازاب  زور  ار  یلد  **** تسکاخ خرن  ار  ناج  هک  يرازاب  هب 

دشابن يرادافو  رتهب  وزک  **** ار يرونا  رادرب  راد و  نمیا  لد 

دشابن يراع  مه  هک  مناد  نینچ  **** دوبن تیرخف  وا  دنویپ  زا  رگ 

دشابن يرادیرخ  نیدلادجم  وچ  **** ار وک  وت  رب  دیآرب  سکنآ  نارگ 

دشابن يرادلد  وت  نوچ  رگ  ارم  هرامش 102 : لزغ 
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دشابن يراب  لد  درد  نارازه  **** دشابن يرادلد  وت  نوچ  رگ  ارم 

دشابن يراکمتس  رگ  دشاب  هچ  **** تسج ناوت  يرای  وت  مک ز  ای  وت  وچ 

دشابن يراخ  تمحز  یب  یلگ  **** هار نیا  ناتسب  رد  هک  ییوگ  ارم 

دشابن يراورخ  گنس  وجره  هب  **** نکیلو ندرگ  نار  درگ  اب  دوب 

دشابن يرای  رت  يوخ  شوخ  وزک  **** مرش زا  میوگ  نارای  شیپ  هچرگا 

دشابن يرازآ  لد  يراکمتس  **** رت بجعلاوب  وت  زا  هک  یناد  دوخ  وت 

دشابن يرانید  هسیک  ردنا  شک  **** سک نآ  وت  رب  دبای  تسد  هنوگچ 

دشابن يرآ  دوخ  وت  راتفگ  ز  **** نم خساپ  يراک  چیه  ردنا  وچ 

دشابن يراک  بجع  نم  تخب  ز  **** وت لد  نیگنس  دوب  غراف  رگا 

دش دهاوخن  رس  هب  ماوت  قشع  یب  هرامش 103 : لزغ 

دش دهاوخن  رد  يوخ  وت  يوخ  اب  **** دش دهاوخن  رس  هب  ماوت  قشع  یب 

دش دهاوخن  ربخ  تنم  لاح  زو  **** نم زا  دنامن  ربخ  زجب  هک  خوآ 

دش دهاوخن  رگم  دوشن  یم  دوخ  **** مراک دوش  هب  ربص  هب  هک  متفگ 

دش دهاوخن  رتب  رتب  مناد ز  **** وش وگ  دوش  رتب  دب  هک ز  مریگ 

دش دهاوخن  رگا  تسدشن  مرید  **** يراک دشن  نم  ماک  هب  رمع  رو 

دش دهاوخن  رگد  وا  لد  رخاک  **** یگنتلد هب  مدمآرد  قشع  اب 

دش دهاوخن  رگن  یمه  رود  زو  **** نک یم  ناج  تفگ  هنعط  هب  تنارجه 

دش دهاوخن  رس  هب  نینچ  راک  نیز  **** رس رد  دوش  یمن  ماوت  لصو  زج 

دش دهاوخن  رگج  سب  لد و  دش  نوخ  **** میوگ یم  هچ  تمغ  زا  ملد  دش  نوخ 

دش دهاوخن  رپس  دگل  كاخ  رد  **** رخآ يرونا  رب  يرپس  یک  ات 
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دشک یم  رکشل  هام  رب  وت  نسح  هرامش 104 : لزغ 

دشک یم  رجنخ  لقع  رب  وت  قشع  **** دشک یم  رکشل  هام  رب  وت  نسح 

دشک یمرب  تمغ  تسد  ارک  ره  **** کلف دریگ  یم  تسد  رب  شتمدخ 

دشک یمرد  ناهج  ود  ره  زا  نماد  **** تفرگ نماد  ارکره  تقشع  تسد 

دشک یم  رب  رد  شیداش  دص  هب  ناج  **** لوسر درآ  میمغ  رگ  وت  رب  زا 

دشک یمرب  تک  رایعم  ره  هب  لد  **** نسح رهم و  رد  یمک  شیب و  همه  زا 

دشک یم  ربنع  زور  ات  بش  داب  **** گنت هب  تفلز  زا  هک  دیوگ  یم  هکنآ 

دشک یم  رس  همه  نیا  اب  وت  فلز  **** مهد یم  توشر  هب  رس  يراب  هک  نم 

دشک یم  رت  رب  هیاپ  تلوبق  ات  **** دسر یک  وت  �هیاپ  رب  يرونا 

دمآرب هام  نوچ  هک  شود  بش  دوردب  هرامش 105 : لزغ 

دمآرد هرجح  رد  مراگن ز  هدناوخان  **** دمآرب هام  نوچ  هک  شود  بش  دوردب 

دمآ ربز  ریز و  هلولو  زا  همه  سلجم  **** تسشنب وچ  یتسم و  تیاغ  زا  ربز  ریز و 

دمآ رکش  نوچ  بل  ماداب و  وچ  مشچ  اب  **** تب نآ  هک  ماداب  رکش و  دش  همه  ملقن 

دمآ رب  هب  دمآرد  وچ  مطاشن  خاش  دص  **** گربلگ وچ  يور  نمس و  خاش  وچ  دق  ناز 

دمآرب ماج  قفا  زا  شود  هک  هام  ره  **** دشورف هریت  ناهد  هب  شیور  تلجخ  زا 

دمآ رتب  تمایق  نوزوم ز  تماق  ناو  **** نوزوم تماق  اب  هدشرد  مه  هب  میدوب 

دمآ رس  هب  ناتبش  هک  درک  یمه  دایرف  **** هنامز یبارخ و  ناماس ز  رس و  یب  ام 

دمآ رحس  میسن  وچ  بش  ملد  زور  دش  **** شود رحس و  میسن  دعب  دوش  زور  بش 

دمآرد يربلد  هب  وچ  تفلز  هرامش 106 : لزغ 

دمآرب لد  ناج و  هک ز  سک  سب  **** دمآرد يربلد  هب  وچ  تفلز 
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دمآ رس  یمغ  یب  تلود  مه  **** دش نوگن  یلدشوخ  تیار  مه 

دمآرب مه  هب  ناهج  هنتف  زک  **** فلز نانچنآ  رد  دوشن  مگ  لد 

دمآ رد  رب  هقلح  وچ  تشگ و  مک  **** دشرد شیا  هقلح  هب  هشیدناک 

دمآ رگ  هیس  نانچ  راک  رد  **** تراک دیپس  هیس  مشچ 

دمآ رغال  هنامز  يولهپ  **** شتافتلا تسد  هب  ربک  زک 

دمآ رتهب  وت  مغ  هک  خوآ  **** وت مغ  زا  نم  رذح  نانچ 

دمآرد لد و  رد  تسکشب  **** هزمغ ت زاتکرت  بکوم  رد 

دمآ ربارب  رد  دمآ و  هام  **** نسح درب  نوچ  وت  خر  گنر  یب 

دمآ روزم  همه  نسح  رد  **** تشاد وا  راد  هطیرخ  هک  طخ  ره 

دمآ رگید  جازم  هب  ییوگ  **** زین يرونا  رعش  وچ  وت  نسح 

دمآ لد  رب  تقشع  ریثات  ارم  هرامش 107 : لزغ 

دمآ لطاب  ملقع  يوعد  همه  **** دمآ لد  رب  تقشع  ریثات  ارم 

دمآ لکشم  سب  هعقاو  نیا  ارم  **** يدرک دصق  مناج  هب  يدرب  ملد 

دمآ لد  نیز  دیآ  هچره  میورب  **** ملان هچ  وت  يور  ملان ز  لد  ز 

دمآ لضاف  تنحم  هلاس  دص  ارم  **** مدرکب تقشع  اب  لصو  باسح 

دمآ لصاح  وز  ملد  درد  همه  **** قشع رد  دومرف  لمع  تفلز  ارم 

دمآ لد  نیگنس  افو  رد  نکیلو  **** مدیزگ يرای  نیمز  يور  همه 

دنام یمنب  ناماس  تزورفلد  يور  اب  هرامش 108 : لزغ 

دنام یمنب  نامیا  تزوس  ناهج  فلز  اب  **** دنام یمنب  ناماس  تزورفلد  يور  اب 

دنام یمنب  نامرف  ار  تقشع  �هنحش  زج  **** یلاو دش  وت  قشع  اب  اهلد  تیحان  رد 
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دنام یمنب  ناریح  تقشع  رد  هک  تسیک  نآ  **** تقشع مغ  دروآ  نونکاک  لمع  تسد  نیز 

دنام یمنب  ناهنپ  مشوک  یمه  دنچره  **** سک دنادنب  ات  مغ  مدرب  ناج  �هقح  رد 

دمآ ناج  هب  تمغ  زا  ملد  اناج  هرامش 109 : لزغ 

دمآ ناهج  رس  رب  وت  مناج ز  **** دمآ ناج  هب  تمغ  زا  ملد  اناج 

دمآ نارگ  تتلود  هب  زین  نآ  **** مدوب یلد  ناهج  نیا  تلود  زا 

دمآ نایم  رد  وت  مغ  ياپ  نوچ  **** دیآ نارگ  یتلود  همه  يرآ 

دمآ نانچ  متساوخب  هک  نانوچ  **** دزیمانب اهراک  وت  هار  رد 

دمآ ناج  نایم  رد  وت  قشع  نوچ  **** تسشنب وت  لایخ  لد  �هرجح  رد 

دمآ ناوت  رد  تسه  يروتسد  **** دیوگ یم  درد  هب  لد  رد  رب  ناج 

دمآ ناتسآ  رد  ملد  ياپ  نوچ  **** متشگ ناتساد  هنامز  تسد  زا 

دمآ ناوختسا  هلاون  ود  ره  دوخ  **** یشاب هب  هنامز  زا  وت  هک  متفگ 

دمآ ناوت  رب  تقو  همه  وا  اب  **** نکفم يرونا  رب  رپس  هرابکی 

دمآ ناتسود  دای  ارت  هک  بجع  بجع  هرامش 110 : لزغ 

دمآ ناج  هب  ام  راک  وت  هک ز  آرد  آرد  **** دمآ ناتسود  دای  ارت  هک  بجع  بجع 

دمآ نایز  لد  دوس و  تمغ  هک  نکم  نکم  **** شیب نارجه  غاد  مباوخ ز  روخ و  ربم  ربم 

دمآ نامگ  رد  هچ  يدینش  هچ  تمتفگ  هچ  **** یبلط یم  هچ  یلوغشم و  هچ  هب  ینک  یم  هچ 

دمآ نامغ  لد  هتسخ  نیدب  هک  ایب  ایب  **** وت هک ز  مشتآ  لد  رد  نیا  زا  سپ  نزم  نزم 

دمآ نانچمه  وت  دهع  همه  تبقاع  هب  **** يدهعدب هب  یهر  نامگ  دوب  هک  نانچ 

دمآ نایم  رد  هرابکی  وت  قشع  لد ز  هک  **** یتسنادن دوخ  وت  نم  زا  يدرک  هنارک 

دمآ نابز  رب  چیه  تنم  ثیدح  ات  هک  **** يوگب تسار  يادخ  رهب  ربکت و  نکم 
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دناد یم  يادخ  تبوخ  خر  هرامش 111 : لزغ 

دنام سک  هب  ناهج  رد  رگا  هک  **** دناد یم  يادخ  تبوخ  خر 

دناشنن هشوگ  چیه  رب  لقع  **** وت یبوخ  طاسب  رب  ار  هام 

دناشفارب نیتسآ  را  تنسح  **** دشکب ار  باتفآ  �هلعش 

دنار ناهج  رب  بآ  را  تقشع  **** بآ هب  بآ  دیاینرب  ناهج  رد 

دناتسب هسوب  مصخ  را  یتفگ  **** ناتسب يا  هسوب  هب  ناج  تمتفگ 

دنام یمن  نادب  تثیدح  نیا  **** یهدن یم  هسوب  ناج و  يدتسب 

دناوتن بیکش و  دنادن  هک  **** یناد یمه  ملد  جازم  نوچ 

دناوخ ورف  ملد  شوگ  هب  ات  **** داد مهاوخن  وگب  تلایخ  اب 

دنام یمه  هتخابان  هن  هک  **** تسیک یتیگ  طاسب  رب  يرونا 

دناسرب لد  ماک  هب  متخب  وت  لاصو  رد  هن  هرامش 112 : لزغ 

دناهرب نتشیوخ  مخرچ ز  وت  قارف  رد  هن  **** دناسرب لد  ماک  هب  متخب  وت  لاصو  رد  هن 

دناشنب ماوت  اب  هک  دهاوخب  هنامز  رگا  **** دنیشنب اجک  ارم  مرمع  دنیشنرب  وچ 

دنارذگ یم  هنامز  نم  رب  هک  سرپب  نآ  زا  **** ینارذگ نوچ  هنامز  نم  یب  هک  سرپم  نمز 

دناسر هچ  ات  زونه  دیسر و  هچنآ  دیسر  **** تیور هب  هدیسر  مغ  هچ  میور  يوگم ز  ارم 

دناتسن یم  زاب  هرذ  کی  هک  دادب  یمغ  **** دتسرفن یم  زاب  هظحل  کی  هک  دربب  یلد 

دنامنب نینچ  ناهج  هشیمه  هک  نکم  افج  **** نک افو  داد  زاب  قشع  نوچ  وت  تسد  هب  ارم 

دناد هک  درک و  هک  نیا  هک  دمآرب  گناب  هک  نانچ  **** تمشچ دز و  ناهن  ملد  تفلز  �هقلح  دربب 

دنام وت  ياهراک  هب  مناد  منادن و  نیا  نم  **** هنرو يراد  وت  رگ  هک  شتفگ  وت  مشچ  هزمغ  هب 

دناسر يور  هب  وت  يور  ارم  هچره  هرامش 113 : لزغ 
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دناتسب شوخ  يور  هب  لد  شوخ  شوخان و  **** دناسر يور  هب  وت  يور  ارم  هچره 

دناسر يور  هب  یتنحم  همه  هچرگ  **** ییور همه  زا  مزاین  تیور  هب  تسه 

دناد وت  يادخ  نادم  ینادن  وت  رگ  **** منادن ياپ  یمه ز  رس  وت  مغ  رد 

دناشن هدید  بآ  هب  ار  لد  شتاک  **** ینیشن هچ  رد  هناخ  هب  ار  یسک  مغر 

دنامنب نینچ  ناهج  رخآ  نکم  وگ  **** دشورفب ناهج  یمه  نم  رب  وت  رجه 

دناشفب نم  راک  نماد ز  هچ  لصو  **** تسیراگن قشع  تسد  هب  رگ  نم  نماد 

دناوت هک  افج  ره  رجه  دنکب  ات  **** لصو يا  ینز  نت  هک  تمهاوخ  نینچ  هک  ور 

دناجنرب ارت  دزیاک  ناجنرم  ارم  هرامش 114 : لزغ 

دنادرگب وت  لاوحا  هک  درگم  نم  ز  **** دناجنرب ارت  دزیاک  ناجنرم  ارم 

دناشنب وت  شتآ  نم  �هدید  بآ  هک  **** يزیگنارب نم  شتآ ز  هک  شوکم  نآ  رد 

دناد یمه  نم  لاح  لج  زع و  يادخ  **** دشاب اور  ملد  لاح  ینادن  رگا 

دناوخ یم  وت  �هدنب  ارم  هدید  هکره  هک  **** شیپ ناز  نک  لوبق  دوخ  یگدنب  هب  ارم 

دناتسب هنامز  دهدب  نودرگ  هچره  هک  **** شیوخ ینارماک  نسح و  رب  نمیا  شابم 

دنامب رارق  نیمه  رب  رگ  وت  نسح  هرامش 115 : لزغ 

دنامب راوتسا  قشع  �هدعاق  **** دنامب رارق  نیمه  رب  رگ  وت  نسح 

دنامب راگدای  هک  رت  لزغ  سب  **** ینامب لامج  نیا  رب  رگ  وت  خر  زا 

دنامب راگن  نوچ  يور  نآ  رد  مشچ  **** بجعت هب  ار  هام  خرچ  زا  سفن  ره 

دنامب رانک  رد  هدید  لد و  نوخ  **** ینامنب را  مرانک  رد  ارم  وت  یب 

دنامب رارق  یلد  رد  وت  مغ  اب  **** تس هدنامن  رارق  ملد  رد  وت  مغ  زا 

دنامن مشیب  نیز  وت  قشع  تقاط  هرامش 116 : لزغ 
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دنامن مشیوخ  رس  وت  یب  نیا  زا  شیب  **** دنامن مشیب  نیز  وت  قشع  تقاط 

دنامن مشیبامک  راتفگ  گرب  **** رمع وت  یب  مهاوخن  یهاوخ  یم  تسار 

دنامن مشیورد  ربص  یب  لد  ناز  **** مغ رامیت و  زا  مناج  رگناوت  دش 

دنامن مشیوخ  هناگیب و  ناهج  رد  **** تمغ اب  ییانشآ  متفرگ  ات 

دنامن مشیدناریبدت  لد  نوچ  **** منک نوچ  تراک  ریبدت  منک  نوچ 

دنامن مشیک  بهذم و  داقتعاک  **** هچبرفاک نیا  زا  یک  ات  يرونا 

دنامن ناهن  الد  وت  درد  هرامش 117 : لزغ 

دنامن نادواج  وت  هودنا  **** دنامن ناهن  الد  وت  درد 

دنامن نانچ  وکن  يور  ناک  **** هتفکش نینچ  وشم  قشع  زا 

دنامن ناشن  وت  تنحم  زو  **** دنیشن ورف  وت  �هزاوآ 

دنامن ناهج  رد  هدشلد  کی  **** لد دنک  نینچ  سک  همه  اب  رگ 

دنامن ناج  تیمحر  یب  زک  **** تسمیب دنامن و  لد  وت  درد  زا 

دنامن نایم  نیرد  رازاک  **** لد يا  هنارک  ناهج  راک  زا 

دنامن نایز  وس  همه  ات  لب  **** ینامب وت  هک  مسب  دوس  نآ 

دنامن يرادلد  قافآ  همه  رد  هرامش 118 : لزغ 

دنامن يرای  نیمز  يور  همه  رد  **** دنامن يرادلد  قافآ  همه  رد 

دنامن يراخ  لگ  هن  دیاب  یتسار  **** قشع رازلگ  همه  ردنا  دنامن  لگ 

دنامن يراب  افو  خاش  رب  هچرگ  **** قشع غاب  ردناک  تفگ  لد  اب  لقع 

دنامن يرآ  تفگ  درس  يداب  هب  لد  **** نآ زا  رخآ  دنامن  مه  يراگدای 

دنامن يراک  نیا  زج  ییوگ  ار  خرچ  **** خرچ تشاذگن  انشآ  کی  ناهج  رد 
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دنامن يرای  انشآ  منادن  نیا  **** دنا هناگیب  همه  نیا  رخآ  ییوگ 

دنامن يرایسب  هک  سب  تنیا  تفگ  **** تسیکدنا مربص  هک  متفگ  ار  قشع 

دنامن يراید  رای  راید  رد  **** کنآزا زاس  یم  نتشیوخ  اب  يرونا 

دناوتن دیرب  لد  وت ز  قشع  هرامش 119 : لزغ 

دناوتن دیرخ  ناج  هب  وت  لصو  **** دناوتن دیرب  لد  وت ز  قشع 

دناوتن دید  تسرد  هک  تسنوچ  **** دیآ باتفآ  هن  رگا  وت  يور 

دناوتن دیزم  وزا  یطوط  ره  **** وت نابل  نآ  تسیرکش  هفرط 

دناوتن دیرپ  وزا  هشپ  کی  **** يدرتسگ فلز  ماد  وت  هک  اجره 

دناوتن دیهش  وت  مغ  غیت  **** ار تیرونا  رم  دنک  هک  دهاوخ 

دنتسب هتسد  نوچ  وت  راسخر  لگ  هرامش 120 : لزغ 

دنتسشن متام  رد  غاب  راهب و  **** دنتسب هتسد  نوچ  وت  راسخر  لگ 

دنتسکش مه  رب  وت  فلز  نیچ  وچ  **** تسکشب وت  فلز  رد  ياپ  ار  ابص 

دنتسرن لگ  گرب  راخ و  كون  هک  **** هنتف بیسآ  نیا  زا  تسر  دهاوخ  هک 

دنتسب وت  فلز  رد  هک  اهلد  نآ  زا  **** هار دوب  تراسخر  غاب  رد  ارک 

دنتسم ناکرت  ناهج  کی  هزمغ ت  ز  **** هاگ یب  هاگ و  شناتسلگ  ره  رد  هک 

دنتسبب اهبل  ناگدنهاوخ  همه  **** تمشچ میب  زا  تبل  شیپ  رد  وچ 

دنتسدریز یتشم  درک  یهاوخ  هچ  **** ياپ ناگراچیب  نیا  راک  رب  هنم 

دنز یمن  مه  رب  وچ  هدید  هدید  خوش  نآ  هرامش 121 : لزغ 

دنز یمن  مد  نونک  درک و  هشیپ  ربص  لد  **** دنز یمن  مه  رب  وچ  هدید  هدید  خوش  نآ 

دنز یمن  مک  یکی  مخز  تفای  تسد  نوچ  **** زونه مراد و  افج  مخز  رازه  دص  وز 
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دنز یمن  مهنآ  دزب  لد  هار  وچ  نونکاو  **** ارم يدز  ییاقب  لاط  هنعط  هب  هگ  هگ 

دنز یمن  مغ  کی  رد  وا  تسد  هب  الا  **** قشع دنز ز  يداش  رد  نونک  لد  تسد  یک 

دنز یمن  من  وزک  تسین  هدید  ربا  کی  **** وزک نآ  تسا  ییالب  باب  حتف  هچ  برای 

دنز یمن  مه  رب  هدعاق  مادک  شفلز  **** دنک یمن  تراغ  هیواز  مادک  شمشچ 

دنز یمن  ملاع  ورسخ  هک  یتبون  دز  **** لد ماک  هب  یبوخ  تیالو  رد  هصقلا 

دنز یمرب  مه  هب  تقشع  ارکره  هرامش 122 : لزغ 

دنز یم  رد  رب  هقلح  نوچ  تبقاع  **** دنز یمرب  مه  هب  تقشع  ارکره 

دنز یم  رس  رب  تسیتسد  ارکره  **** تمغ تسد  زا  هک  يراد  یعلاط 

دنز یم  رد  رب  نسح  تک  نینچ  نیا  **** دنکفب رپ  کلم  وت  ياوه  رد 

دنز یم  رجنس  وت  قشع  زا  رس  رب  **** منز رس  رب  وت  قشع  زک  میک  نم 

دنز یم  ربارب  دوخ  ام  اب  قشع  **** افج روج و  نکم  رس  رد  ار  قشع 

دنز یم  رتمک  شقن  نیا  فیرح  نیا  **** تفگ رجه  وز  متساوخ  تلصو  يار 

دنز یم  رب  رس  هب  مرابدص  قشع  **** دهد یکشا  مرگ  تنارجه  درد 

دنز یم  رکش  وچ  نیریش  �هدنخ  **** تبل نم  خلت  شیع  زک  سب  هن  نیا 

دنز یم  رفاک  يور  ردنا  هنرگ  **** رت هتسهآ  وگب  ار  هزمغ ت  ریت 

دنز یم  رد  رب  هقلح  وگاعد  نیو  **** يا هشوگ  ردنا  غراف  هتسشن  وت 

دنز یم  رب  يرفاک  اب  یقشاع  **** ناهج ردنا  دابم  زگره  یقشاع 

دنز یم  رگید  فال  ینامز  ره  **** يرونا زا  نخس  نوچ  یبوخ  وت  زا 

دنک افو  یب  نآ  نم  ياج  هب  افو  زا  چره  هرامش 123 : لزغ 

دنک افج  هچرگا  مرامش  افو  ارنآ  **** دنک افو  یب  نآ  نم  ياج  هب  افو  زا  چره 
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دنک افو  رگ  وا  دنک  اهراک  هچ  برای  **** تسوا راک  راک  دنکن  افج  زج  هکنآ  اب 

دنک اهر  ربکت  یشکرس و  هار  رگ  **** دنوش یهر  شنیمز  يور  ناگدازآ 

دنک ادج  لد  زا  يو  قشع  تسد  هک  ارنآ  **** راگزور تسد  شدنک  اهر  لد  ماک  زا 

دنک ایر  ربک و  هب  مالس  ناقشاع  رب  **** شرس رد  تسلامج  يایربک  هک  سب  زا 

دنک اضق  دریگن  رارق  شدب  يوخ  **** افج کی  رمع  �همه  شددرگ  توف  رگ 

دنک جنپ  رگ  وت  فطل  ارت  نسح  تبون  هرامش 124 : لزغ 

دنک جنگ  ره  رس  رب  فلت  كاخ  وت  قشع  **** دنک جنپ  رگ  وت  فطل  ارت  نسح  تبون 

دنک جنپ  نیا  رب  زور  رگد  ریبکت  راچ  **** زامن درب  یبش  هکره  ارت  يور  �هلبق 

دنک جنران  وچ  هرهچ  دنک  ران  نوچ  هنیس  **** ار یغرم  نیرترایشه  وت  تسم  سگرن 

دنک جنس  نخس  لفط  یمه  دهم  رد  هکناز  **** تسا نیا  تفگ  نخس  هب  ار  تبل  تخس  رب  لقع 

دنک جنرطش  خر  هم  ره  هبش  کی  هم  زک  **** سک نآ  ار  تخر  زور و  دهنب  یبسا  خر و 

دنک جنر  مرگا  مدابم  جنر  مغ و  یب  **** دربب مناشن  مان و  رگا  وت  جنر  مغ و 

دنک جنرین  هب  وت  رد  عمط  هک  سکنآ  ياو  **** سب دریگ و  رهگ  تسد  يرپ  وت  نوچ  نماد 

دنک رای  لامج  اب  افو  رگ  هرامش 125 : لزغ 

دنک راگزور  شوگ  رد  هقلح  **** دنک رای  لامج  اب  افو  رگ 

دنک راوتسا  ياپ  نیا  رب  رگ  **** دناشفب لامج  زا  تسد  هام 

دنک رازه  یکی  ملانب  رو  **** زیمآ افج  دنک  یم  اهزان 

دنک راک  هچ  سپ  زان  دنکن  **** یبوخ رب  دامتعا  نینچ  اب 

دنک راکش  اهراک  زا  شفلز  **** دناد افج  اه  هشیب  زا  شمشچ 

دنک رانک  رد  کین  ازس  نیو  **** ددنب نیتسآ  رب  شوخ  اعد  نیا 
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دنک راصتخا  هیام  نیا  رب  رگ  **** منک دوس  دربب و  منید  لد و 

دنک راب  رازه  دص  رتب  نیز  **** تسوا رگرای  هک  يرونا  شکراب 

دنک نید  دصق  یمه  دربب و  لد  قوشعم  هرامش 126 : لزغ 

دنک نینچ  نیا  یسک  تسود  انشآ و  اب  **** دنک نید  دصق  یمه  دربب و  لد  قوشعم 

دنک نیز  دنچ  افج  روج و  تسا  هدوهیب  **** ملد دور  یم  افو  دهع و  باکر  رد  نوچ 

دنک نیتسوپ  یمه  زونه  مبش  زور و  **** کنآ هفرط  داد و  مغ  رزاگ  هب  نیتسوپ  لد 

دنک نیتسآ  رد  وت  يازس  نم  قشع  ات  **** مشکرد وت  دهع  وت و  زا  نماد  هک  دیوگ 

دنک نیمز  ردنا  نم  ثیدح  نآ  نیا و  اب  **** رگا تسا  تنم  نیمز  هب  ات  نامسآ  زا 

دنک نیقی  هر  کی  هب  قلخ  نامگ  يراب  **** کنآ زج  نیرد  مسانشن  یمه  رگد  يزیچ 

دنک نیگن  شقن  هبترم  رهب  ممان ز  **** ارچ يروناک  افو  مان  تشون  خیرب 

دنک یم  اضاقت  وت  لاصو  ناج  هرامش 127 : لزغ 

دنک یم  ادوس  وت  یب  شناهج  زک  **** دنک یم  اضاقت  وت  لاصو  ناج 

دنک یم  ام  اب  وت  نارجه  هچنآ  **** اور دشاب  يرفاک  رد  را  هللااب 

دنک یم  اضاقت  نید  دربب و  لد  **** تبل نم  زا  يا  هسوب  ياهب  رد 

دنک یم  ادرف  زورما و  نانچمه  **** مهد یم  مه  ناج  هک  متفگ  اهراب 

دنک یم  ابیز  تسین  ناوات  چیه  **** تشوخ مشچ  دنک  یم  ناج  تراغ 

دنک یم  اهنت  درک  ناوتب  هچناک  **** نکم تمشچ  يرای  وگ  ار  فلز 

دنک یم  ادیپ  ون  زان  نم  زار  **** ینک یم  ادیپ  زار  ییوگ  دنچ 

دنک یم  اراکشآ  ممشچ  بآ  **** منک یم  ناهنپ  هچرگ  لد  شتآ 

دنک یم  اوسر  قشع  ار  يروناک  **** تسیک دنیوگ  رگ  هک  یخوش  نانچنآ 
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دنک یم  ادمع  هب  نآ  درم  يا  ییوگ  **** ار مغر  نکیلو  مناد  یم  هچرگ 

دنک یم  رت  نوخ  هب  خر  شقشع  هب  لد  هرامش 128 : لزغ 

دنک یم  رس  رب  كاخ  شروج  ناج ز  **** دنک یم  رت  نوخ  هب  خر  شقشع  هب  لد 

دنک یم  رواب  شون و  نوچ  دروخ  یم  **** شاهوشع لد  لد و  نوخ  دروخ  یم 

دنک یم  رت  ارف  مشیپ  زا  مهنآ  **** دروخ نادنگوس  هدعو  زا  شیپ  هچرگ 

دنک یم  رگ  دنک  یم  وکین  تفگ  **** افج تمشچ  دنک  یم  سب  شمتفگ 

دنک یم  ردشش  برض و  شش  دهد  یم  **** قشع درن  رد  ششوخ  مشچ  ار  لقع 

دنک یم  رد  مه  تسد  نونکا  شفلز  **** دنهنرب شهایس  تسد  ات  هکناز 

دنک یم  رگید  بیع  منامز  ره  **** یبجوم یب  مرجال  مرادن  رز 

دنک یم  رگناوت  مدقن  نیا  قحلا  **** هخ هک  اتفگ  ناج ، هک  متفگ  رز  تفگ 

دنک یم  رز  نوچ  وت  راک  مرجال  **** هن تفگ  رز  زا  هب  ناج  رخآ  متفگ 

دنک یم  ربارب  تکاخ  اب  هچرگ  **** يرونا سوب  یمه  شکاخ  ینک  نوچ 

دنک یم  نوزفا  نم  قشع  وت  نسح  هرامش 129 : لزغ 

دنک یم  نوگرگد  ملاح  وا  قشع  **** دنک یم  نوزفا  نم  قشع  وت  نسح 

دنک یم  نوخ  رگج  بآ و  درک  هرهز  **** ارم شراوخنوخ  مشچ  زا  يا  هزمغ 

دنک یم  نوراق  هیرگ  زا  یمد  ره  **** ارم مد  یسیع  لعل  نآ  �هدنخ 

دنک یم  نوسفا  هچ  ات  منادن  نم  **** تسین دازآ  وزا  يوم  کی  منت  رب 

دنک یم  نوزفا  واد  نونکا  شطخ  **** تساوخ واد  یبوخ  درن  رد  وا  نسح 

دنک یم  تمایق  یبوخ  رد  رای  هرامش 130 : لزغ 

دنک یم  تمارغ  نابوخ  رب  نسح  **** دنک یم  تمایق  یبوخ  رد  رای 
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دنک یم  تمامت  واد  يوعد  **** مامت هام  اب  نسح  رامق  رد 

دنک یم  تماق  ریت  زک  نآ  ياو  **** درک هچنآ  درک  ناوربا  نامک  زا 

دنک یم  تمالس  ربص و  تراغ  **** نانچمه وز و  تسا  هنتف  رب  هنتف 

دنک یم  تمالم  مقشع  رد  هکره  **** یهگآ درادن  شنسح  زا  کش  یب 

دنک یم  تمایق  دیاب  یتسار  **** يرونا رعش  وچ  ییوروکن  زو 

دنک یم  نیقلت  روج  ردنا  شفلز  هرامش 131 : لزغ 

دنک یم  نیزرف  نسح  هدایپ  خر  **** دنک یم  نیقلت  روج  ردنا  شفلز 

دنک یم  نیز  وک  تسا  نیا  نسح  بسا  **** رگا تفر  دهاوخ  نسح  شباکر  رد 

دنک یم  نیسحت  نسح  ردنا  هکره  **** دشک یم  ناصقن  طخ  شلامک  رب 

دنک یم  نیورپ  هام و  نیتسوپ  **** کلف بش  زور و  شنادند  خر و  اب 

دنک یم  نید  یلالد  نونک  لد  **** فاوط رد  شقشع  رازاب  رس  رب 

دنک یم  نیکمت  چیه  ار  کلف  رگ  **** درخ راک  دشابن  نیکمت  نینچ  اب 

دنک یم  نیکسم  روجهم  نم  رب  **** روج دش ز  دناوت  رد  شتسد  هچره 

دنک یم  نیریش  ياهیزاب  هچرگ  **** قلخ مولعم  دنک  نم  خلت  شیع 

دنک یم  نیا  يرونا  اب  افج  زک  **** افو یتیگ  زا  درک  دهاوخ  هک  اب 

دنناریح وت  هر  رد  یملاع  هرامش 132 : لزغ 

دنناد یمن  هر  چیه  سپ  شیپ و  **** دنناریح وت  هر  رد  یملاع 

دننامرد دنسر  تراک  هب  نوچ  **** دنورزیت ود  ره  هچرا  مهف  لقع و 

دننابرد مالغ و  وت  رد  رب  **** دنراد یتزع  هچرگ  لد  ناج و 

دنناد ارت  دوخ  درد  مهرم  **** تست درد ز  هچرگا  ار  ناتسود 
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دنناوخ ارت  دوخ  دایرف  هب  مه  **** وت زا  دنوش  ناوخدایرف  هچرو 

دهاوخ نانچ  یمه  لد  ارت  درگ  هرامش 133 : لزغ 

دهاوخ ناگیار  هدنب  زا  لد  هک  **** دهاوخ نانچ  یمه  لد  ارت  درگ 

دهاوخ نانچ  زج  وت  یهاوخ  هچناک  **** دشاب نآ  لحم  یک  ار  هدنب 

دهاوخ ناج  هدنب  وت ز  لد  رگ  **** هدنب دهد  ناج  هک  وت  رس  هب 

دهاوخ نامز  یتعاس  ناج  هب  رگ  **** ملد داب  رود  وت  زا  نامز  کی 

دهاوخ ناما  رگ  وت  قارف  زا  **** شمهد ناما  مه  تسه  همه  نیو 

دهاوخ نآ  زج  وا  وت ، یهاوخ  هچناک  **** قوشعم تداع  تسنیمه  دوخ 

دهدن یم  راب  راب ، نیا  مرای  هرامش 134 : لزغ 

دهدن یم  رارق  مراک  تخب  **** دهدن یم  راب  راب ، نیا  مرای 

دهدن یم  رانکوک  زج  خرچ  **** شرگم دش  زارد  متخب  باوخ 

دهدن یم  راخ  هک  میوگن  لگ  **** رگم كوب و  غاب  مراگزور ز 

دهدن یم  رای  تسا  هناهب  نیا  **** ین ین  دهد  یمن  يرای  تخب 

دهدن یم  راگدای  ممغ  زج  **** کنآزا هنامز  زا  مکانمغ  کین 

دهدن یم  راسگمغ  ممغ  اب  **** کنیا نکیلو  دوخ  تسه  همه  نیا 

دهدن یم  راظتنا  یب  کشا  **** منکن شوخ  هیرگ  هب  لد  ات  هکناز 

دهدن یم  راگزور  یمد  هک  **** ربب راگزور  لد ز  يرونا 

دهدن یم  راهنیز  نامسآ  **** نیمز نانکاس  ار ز  سک  چیه 

دهن يرادلد  وت  نوچ  رب  لد  هکره  هرامش 135 : لزغ 

دهن يرایسب  وت  یب  لد  رب  گنس  **** دهن يرادلد  وت  نوچ  رب  لد  هکره 
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دهن يراخ  نینچ  نیا  شراگزور  **** تفکش دهاوخ  یلگ  تنحم  ار  هکناو 

دهن يراک  رد  وت  اب  ار  نتشیوخ  **** راک هب  دوبن  لد  وچمه  شناج  هکناو 

دهن يراوخنوخ  تسد  رد  درآ و  **** فیرظ لد  نآ  مهگ  هگ  دزاس  هفحت 

دهن يرای  رب  تسد  يزور  هک  وب  **** داب رای  شیادخ  دشوک  یم  کین 

دهن يراب  وزا  لد  رب  یسک  دوخ  **** تسیچ تسیک و  يراب  رجه  نیا  تفگ  قشع 

دهن يرازاب  زور  تلصو  هب  ات  **** داهن دهاوخ  نایم  ردنا  ياپ  راب 

دهن يرآ  سوه  ادوس و  تنیا  **** دش تسار  وت  بناج  زا  تفگ  رجه 

دهن يراب  نایم  رد  رس  يرونا  **** کیلو دهنن  نایم  ردنا  ياپ  رای 

دوب ام  ناهج  همه  هکنآ  شود  هرامش 136 : لزغ 

دوب ام  نامهیم  هتسارآ  **** دوب ام  ناهج  همه  هکنآ  شود 

دوب ام  ناج  يالب  دنچ  رگ  **** دروخ یمه  ام  ناج  هب  دنگوس 

دوب ام  نآ  هک  ار  دزیا  رکش  **** یبوخ یمرخ و  همه  شدوب 

دوب ام  نامگ  رد  هن  هک  یلاف  **** دنارب ام  دعس  علاط  زا 

دوب ام  نایم  رد  هک  رازآ  **** تساخرب ام و  نایم  تسشنب 

دوب دناوت  ناج  وت  یب  ارم  هک  مین  نآ  نم  هرامش 137 : لزغ 

دوب دناوت  ناهج  گرب  هنامز و  لد  **** دوب دناوت  ناج  وت  یب  ارم  هک  مین  نآ  نم 

درب دناوت  ناهن  سک  همه  دب ز  ياضق  **** وت تنحم  زار  هراچیب  نم  زا  دش  ناهن 

دوب دناوت  ناوت  مشوت  رس و  نینچ  نیا  رد  **** هن یناوت  یمه  ینوچ  ییوگ  هکنآ  شوخ 

دوب دناوت  ناس  هچ  رب  تمغ  نم ز  لاح  هک  **** ربخ هنوگ  چیه  تسین  تنم  لاح  رگا ز 

دوب دناوت  نالف  راک  ییوگ  هنعط  هب  **** يونش يا  هلان  رمع  همه  هب  رگا  ارچ 
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دوب دناوت  ناوران  افو  دهع و  تارب  **** نسح کلامم  رد  هک  سب  ینک  هچ  نکم  افج 

دوب دناوت  نامسآ  مخ  يادص  همه  **** دننکف افو  زک  هزاوآ  ره  هنامز  نیا  رد 

دوب دناوت  نآ  رد  یباین  وچ  ناهج  نیا  رد  **** ناشن تسنکمم  چیه  افو  دهع و  رگا ز 

دوب رای  رای  ارم  هک  وک  راگزور  نآ  هرامش 138 : لزغ 

دوب رانک  رد  وا  مغ و  زا  رانک  رب  نم  **** دوب رای  رای  ارم  هک  وک  راگزور  نآ 

دوب راگزور  نآ  هک  راگزور  هنوگ  ناز  **** زین دازن  يزور  دمآ و  رخآ  هب  مزور 

دوب راودیما  نم  راک  هک  يد  دوردب  **** شیوخ راک  هب  مدیما  چیه  تسین  زورما 

دوب رامش  رد  اجک  رامش  یب  رجه  نیا  **** لد تفرگرب  یمه  لصو  رامش  میاد 

دوب راگن  نوچ  یشوخ  یمرخ و  مراک ز  **** بش رازه  مراگن  راگن  نوچ  يور  اب 

دوب راک  هچ  طاشن و  هچ  نآ  برای  هک  میوگ  **** درد غیرد و  اب  یبش  رابرازه  نونکاو 

دوب رب  رد  رای  حبص  ات  شود  هرامش 139 : لزغ 

دوب رد  رب  هقلح  وچ  نارجه  مغ  **** دوب رب  رد  رای  حبص  ات  شود 

دوب رس  رب  هچرگا  زور  همه  يد  **** بش همه  شندرگ  دوب و  نم  تسد 

دوب ربرز  نوچ  قشع  زا  مراک  **** وا �هداس  میس  وچمه  رب  اب 

دوب رگید  لکش  نیشود ز  بش  **** مشوخ دوب  لصو  ياهبش  هچرگ 

دوب رتوکن  شخر  بش  ره  ای ز  **** مدوب رتراز  قشع  زا  نم  ای 

دوب رتخا  هچ  نآ  هک  منادن  نم  **** دوب علاط  هچ  نآ  هک  دنادن  سک 

دوب ربارب  کلف  اب  يرونا  **** دومن يور  حبص  هک  ات  کلف  زا 

دوب ناوت  رای  ارت  رایع  ربلد  يا  هرامش 140 : لزغ 

دوب ناوت  رادیرخ  وت  اب  ارت  ياهمغ  **** دوب ناوت  رای  ارت  رایع  ربلد  يا 
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دوب ناوت  رام  نهد  ردنا  وت  دای  اب  **** داد ناوت  خرچ  متس  رد  نت  وت  غاد  اب 

دوب ناوت  راخ  رپ  وت  لصو  لگ  تسد  زا  **** يرمع هک  هن  یلاس  وت  لصو  لگ  يوب  رب 

دوب ناوت  رامیب  وت  رامیت  رتسب  رب  **** لاس دص  وت  ماداب  رکش و  يوزرآ  رد 

دوب ناوت  رادیب  وت  رامیب  سگرن  یب  **** سگرن وچ  وت  لاصو  يانمت  هب  بش  دص 

دوب ناوت  رای  دوخ  نتشک  رد  وت  مصخ  اب  **** تراشا درک  ناج  هب  وت  دارم  هک  اجنآ 

دور یم  ناملسمان  نآ  مغ  رد  نم  رب  هچنآ  هرامش 141 : لزغ 

دور یم  ناتسرفاک  ردنا  نمئوم  اب  را  هللااب  **** دور یم  ناملسمان  نآ  مغ  رد  نم  رب  هچنآ 

دور یم  ناسکی  كاخ  اب  نیا  هک  هد  يدقن  تفگ  **** داد زاب  متسد  هب  مداد  شمغ  لالد  هب  لد 

دور یم  ناج  رد  هن  ینعم  یب  رای  رد  نخس  نیا  **** تفر دروآ و  ناج  هب  مراک  یینعم  یب  نانچنآ 

دور یم  ناتسد  هب  هریت  نونک  نم  بآ  تشیپ  **** رگم نیا  تس  هنامز  مشچ  یبآ  یب  زا  متفگ 

دور یم  نابگس  درگاش  نیرتمک  باکر  رد  **** زیزع ناج  دص  هک  ییاج  دوب  گس  یمادک  لد 

دور یم  نامرف  هب  مه  ییاور  نامرف  اب  داب  **** نسح بیترت  یپ  زا  شفلز  هاگاشامت  رد 

دور یم  نامیلس  رهم  اب  هنرگ  شفلز  وید  **** نینچ دش  نامرف  هب  نوچ  ار  وا  فلز  يراب  داب 

دور یم  ناسارخ  رد  نونکا  هک  دراد  نیا  راک  **** وزا تستفر  یم  ریمشک  رد  هچنآ  تسدوب  دیع 

دور یم  ناویح  بآ  رد  شبل  دای  زا  مناج  **** زور هب  ات  بش  ره  هچرگ  لد  شتآ  نایم  رد 

دور یم  ناوارف  هنرو  ندز  مرای  یمن  مد  **** نم نونکا ز  دور  یم  جراخ  هچ  دیوگ  نامز  ره 

دور یم  ناطلس  داد  لدع و  فاصنا و  زا  هکلب  **** يرونا اب  دور  یم  وا  بناج  زا  فطل  بآ 

دور یم  ناقاخ  وچمه  نامرف  تحت  رد  شرصیق  **** کنآ رجنس  یناث  نینرقلاوذ  قافآ  ورسخ 

دور یم  وت  يوج  هب  هلمج  لامج  بآ  هرامش 142 : لزغ 

دور یم  وت  يور  تبینج  رد  دیشروخ  **** دور یم  وت  يوج  هب  هلمج  لامج  بآ 
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دور یم  وت  يوکن  يور  باکر  رد  لد  **** شیب هدایپ  ناج  دص  وت  فلز  باکر  رد  يا 

دور یم  وت  يوک  رس  رب  هکنآ  زا  ادرد  **** دیع ود  لجا  يوک  رس  رب  تسه  زور  ره 

دور یم  وت  يوب  تیامح  رد  هک  يداب  **** درب یم  شیب  ناج  نمرخ  رازه  مد  ره 

دور یم  وت  يوس  همه  تقیاضم  نیاک  نوچ  **** لوق یتسیا ز  زاب  هسوب و  هب  میهاوخ  ناج 

دور یم  وت  يوخ  هنامز ز  رد  هکنآ  اب  **** ار هنامز  روج  میوجن  یم  كاخ  رد 

سنج مه ز  گنر  نیو  **** لصو يوکر  ردنا  يرونا  دنامن  یگنر 
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دور یم  وت  يوکر 

دوشن یم  راگزور  رد  تسد  هرامش 143 : لزغ 

دوشن یمراوتسا  رمع  ياپ  **** دوشن یم  راگزور  رد  تسد 

دوشن یم  راوخ  هدید  لد و  رد  **** لما تستروص  بوخ  دهاش 

دوشن یم  راکشآ  مرجال  **** تسنودرگ زار  وچ  يداش  زور 

دوشن یم  راهچ  ممشچ  ود  ات  **** منیب یمن  نارک  ار  مغ  چیه 

دوشن یم  رادیاپ  نآ  زا  قشع  **** رهد لصاح  تسین  ياجرب  ياپ 

دوشن یم  راپ  لاس  رگد  هک  **** زگره يا  هدید  لاسما  چیه 

دوشن یم  راکف  لد  نامساو  **** نیمز رانک  لد  نوخ  زا  دش  رپ 

دوشن یم  راک  هب  نیدنچ  گنر  **** رهد یسورع  رد  هک  يز  یم  داش 

دوشن یم  رایتخا  رد  گرم  **** کنآ یلست  ناو  تسیلست  کی 

دوشن یم  راسکاخ  نینچ  ات  **** كاخ رس  رب  تسین  هک  سک  نآ  مرخ 

دوشن یم  رانک  رب  سکچیه  **** لاوحا نیا  نایم  رد  يرونا 

دوش یمن  رسیم  هدید  بآ  هب  تلصو  هرامش 144 : لزغ 

دوش یمنرد  رگد  ياه  هلیح  هب  متسد  **** دوش یمن  رسیم  هدید  بآ  هب  تلصو 

دوش یمن  رس  رد  وت  رجه  ثیدح  مچیه  **** مدمآرب لد  رس  ياپ و  درگ  دنچره 

دوش یمن  رتمک  وت  يوزرآ  هرذ ش  کی  **** نانچمه دولاپب و  هدید  رتشیب ز  لد 

دوش یمن  روخرد  همه  نیا  معاتم  کی  نیز  **** تمغ رد  تسین  نم  يداش  هب  سک  هکنآ  اب 

دوش یمن  رواب  وت  ثیدح  ارم  یتفگ  **** دیسر ناج  هب  تقشع  مغ  زا  مراک  هک  متفگ 

دوش یمن  رگ  دوش و  یمه  ترواب  رگ  **** تسیتغارف دوخ  ارت  ثیدح  نیا  زا  اناج 
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دوش یمن  رز  نوچ  هک  تسیرز  یب  تراک ز  **** دوب رز  وچ  تراک  همه  دوش  رز  وچ  ییوگ 

دوش یمن  رت  قرع  هب  نخس  نیا  زا  میور  **** نید دجم  لابقا  هک ز  ار  يادخ  تنم 

دوش یمن  رگناوت  هس  ود  رعاش و  کی  **** يرونا وچ  ات  دوبن  سلجم  چیه  رد 

دوش یمن  رسیم  هک  مین  نارواخ  رد  **** دقن ریگب  دیآرب  تنامز  زا  کنادنچ 

دیاب یم  هک  نانچنآ  یتسین  نوچ  هرامش 145 : لزغ 

دیآ یم  هکنانچ  مداد  رد  نت  **** دیاب یم  هک  نانچنآ  یتسین  نوچ 

دیاب یمنرد  چیه  هک  هن  قحلا  **** یهاوخ منک  رتب  نیا  زا  هک  یتفگ 

دیاش مینیبن  رگد  باوخ  رگ  **** منیب یم  وت  زا  هک  مغ  همه  نیا  اب 

دیاز یم  راگزور  هک  هنتف  ره  **** تسدیع وت  راگزور  �هنتف  اب 

دیاب یم  هچرگو  مهدن  یتفگ  **** تسدنسرخ هسوب  هب  ملد  هک  متفگ 

دیامیپ داب  هچ  یمه  هک  نیب  لد  **** مراد یتیاکح  ترت  هفرط  نیز 

دیازفا ردنا  يرانک  هک  دشاب  **** دیوگ نامز  ره  دیدب و  هن  یسوب 

دیاخ یم  تسد  تشپ  وت  تسد  زا  **** لد يا  يرونا  هک  هنرب  یتسد 

دیاب یمه  ملد  کی  یتسود  هرامش 146 : لزغ 

دیاش دروخ  لد  نوخ  مرگو  **** دیاب یمه  ملد  کی  یتسود 

دیاز یکی  نیا  زا  يرمع  هب  ات  **** رهد ردام  هب  منک  یم  هگن  دوخ 

دیاب یمه  كرتهب  ناز  هن  هک  **** کلف رود  ریز  تسین  سک  چیه 

دیان یم  تسد  هب  یلها  ياپ  **** مدروآرب ناهج  درگ  تسد 

دیاشگن تافج  زج  ناسخ  نیز  **** تسافو طحق  راگزور  يرونا 

دیامنن تافج  رج  تبقاع  **** رمع همه  ینک  افو  رگ  یسک  اب 
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دیآرب ناج  تسوه ز  رد  لد  هرامش 147 : لزغ 

دیآرب ناهج  زا  تمغ  رد  ناج  **** دیآرب ناج  تسوه ز  رد  لد 

دیآرب نایم  زا  وت  دوصقم  **** کیدنا شابم  ناهج  ناج و  وگ 

دیآرب ناگیار  وت  مغ ز  کی  **** ار یلد  رگا  مامت  تسیدوس 

دیآرب نام  ناخ و  هک ز  ادوز  **** وت مغ  دش  هکره  �هناخمه 

دیآرب ناشن  وا  زا  هک  ارید  **** تیوک هب  دوش  ورف  هک  سکناو 

دیآرب نالف  لد  ماک  ات  **** مماک تسه  هچرگا  هک  ییوگ 

دیآرب نابز  زا  هک  هنعط  ره  **** تسنآ نیا و  نابز  نکیل ز 

دیآرب ناج  هک  ناهج  ناج  يا  **** درم ناوت  نانچ  یتسدینشن 

دیآرب نآ  نیا و  �هدید  ات  **** دیرخب دیدب  وت  �هنعط  لد 

دیآرب نارگ  يرخ  زاب  رگ  **** ار يرونا  شورفم  نازرا 

دیآرب یم  مناج  وت  نارجه  ز  هرامش 148 : لزغ 

دیاشن رخاک  نکم  یمحر  نکب  **** دیآرب یم  مناج  وت  نارجه  ز 

دیاز هچ  بش  ات  يا  هلیح  نک  یم  هک  **** ییوگ دنچ  مغ  زا  مزور  دشورف 

دیابب یم  یغارچ  رخآ  زور  هب  **** تسباتفآ نوچ  نم  ییور  هیس 

دیاشگ یم  اهعقف  منوخ  زا  هک  **** دش نانچ  مغ  ترجه  بآ  فرب  کی  هب 

دیاپن یم  هنامز  نوچ  لصاح  هچ  **** میاپب يرمع  تمغ  رد  متفرگ 

دیآ مچیه  میوگ  هچ  تلصو  زا  هک  **** تفگ یم  قشع  اب  ملد  اهبش  نیرد 

دیامن یم  يرآ  تفگ  تقارف  **** هتشذگان شنابز  رب  نیا  زونه 

دیآرد رد  تمغ ز  هک  ارنآ  هرامش 149 : لزغ 
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دیآرب شملاع  ود  دوصقم  **** دیآرد رد  تمغ ز  هک  ارنآ 

دیآ رس  رب  هنامز  لک  زا  **** ددرگ هتشک  هکره  وت  ياپ  رد 

دیآ رقحم  یمه  مشچ  رد  **** ملاع ود  تحار  وت  جنر  اب 

دیآ ربارب  رد  هک  تسیک  ناک  **** ییوگ لاصو  زا  نخس  رگ  دوخ 

دیآ رترب  لاعن  فص  زا  **** تقشع طاسب  رب  هک  تسین  سک 

دیآ روخرد  هچ  ارت  قشع  ات  **** رز یکدنا  يرس و  مییام و 

دیآ رز  رس و  رب  دیآ  هچره  **** درم ياک  هتفگب  لد  همه  اب  سپ 

دیآرد رد  ماب و  تنارجه ز  **** لصو يا  میوگ  رمع  همه  رد  رگ 

دیآرب مه  هب  ناهج  ود  راک  **** ماک مدیاینرب  وت  ات ز  ناز 

دیآ رگید  لکش  هب  رابره  **** شقن نیا  هک  يرونا  نک  میلست 

دیآ یمن  سب  قشع  اب  ربص  هرامش 150 : لزغ 

دیآ یمن  سردایرف  رای  **** دیآ یمن  سب  قشع  اب  ربص 

دیآ یمن  سپ  زاب  یمدق  **** دورن یم  شیپ  هک  يراک  لد ز 

دیآ یمن  سفن  مه  یسفن  **** دزیماین تیفاع  اب  قشع 

دیآ یمن  سک  نامرف  ریز  **** کیلو تستیالو  شوخ  یمغ  یب 

دیآ یمن  سرج  شورخ  ناز  **** تسیدنسرخ ناوراک  رد  داد 

دیآ یمن  سگم  شورخ  یب  **** شرکش ین  هک  يرکسع  منک  هچ 

دیآ یمن  سب  تسثیدح  هچ  **** ياپ دیآرب  یم  تناج  زا  ییوگ 

دیآ یمن  رس  هب  لد  رس  درد  هرامش 151 : لزغ 

دیآ یمنرب  قشع  لگ  زا  ياپ  **** دیآ یمن  رس  هب  لد  رس  درد 
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دیآ یمنرد  هنخر  تخب ز  نیو  **** دش نوریب  هنخر  هب  مرمع  خوآ 

دیآ یمن  ربخ  ناز  تفر و  نیا  **** يزور دوب  ار  شیع  بش  متفگ 

دیآ یمن  رد  هب  قتت  ربلد ز  **** دز مگنن  مان و  شورف  هناخ  لد 

دیآ یمن  رتب  ینک  هچره  زو  **** ددرگ یمن  لجخ  دنک  هچره  زا 

دیآ یمن  رگدکی  وچ  ود  شگنر  **** ناتسد رد  هک  دش  هنامز  تسد  مه 

دیآ یمن  رپ  هب  افو  غرم  کی  **** وا نایشآ  زو  مدش  هدنک  رپ 

دیآ یمنرب  دهج  هب  تراک  نوچ  **** تراک يرونا  سیون  رجه  رب 

دیاب یتیانع  ارت  لصو  ای  هرامش 152 : لزغ 

دیاب یتیاهن  ارت  رجه  ای  **** دیاب یتیانع  ارت  لصو  ای 

دیاب یتیآ  لاصو  ناش  رد  **** یناوخ ورف  یم  رجه  �هروس  دص 

دیاب یتیامح  رد  وت  رخآ ز  **** توشر دهد  یم  قشع  هب  رمع  لد 

دیاب یتیالو  اهب  هب  ییوگ  **** مراد عمط  رگو  یهدن  یسوب 

دیاب یتیافک  يراک  ره  رد  **** تسج ناوتن  هب  اهب  نیا  زا  هب  قحلا 

دیاب یتیاکح  افج  روج و  زج  **** يرمع زا  سپ  ناهج  رد  وت  رخآ ز 

دیاب یتیاکش  افو  رهم و  زج  **** ییوج یم  بیع  هچ  تنم  هگناو ز 

دیاب یتیانج  ار  هدش  لد  نیک  **** یشیدنین ارچ  ینم  نوخ  رد 

دیازف لد  درد  وت  یب  مرمع  ز  هرامش 153 : لزغ 

دیاش وت  یب  دشابن  مرمع  نیا  رگ  **** دیازف لد  درد  وت  یب  مرمع  ز 

دیاین تحار  یمه  ار  وک  بجع  **** سب دیاب و  یم  وت  درد  ار  ملد 

دیازف یم  مدره  هک  هللادمحب  **** ادابم مک  زگره  هک  مغ  نیا  ارم 
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دیامن یجنر  ارم  مدره  ات  هک  **** يداد زاب  مشیوخ  رجه  تسد  هب 

دیآ بجاو  شلام  هچ  ممرج  نیدب  **** نم ماوت  ناک  مدز  یفال  رگا 

دیامن یم  رای  خر  گنر  هک  یکزان  زا  هرامش 154 : لزغ 

دیامن یم  راخ  وا  تفاطل  همه  اب  لگ  **** دیامن یم  رای  خر  گنر  هک  یکزان  زا 

دیامن یم  راوید  رس  رب  باتفآ  زور  **** دشوپب خر  شفلز  رس  �هیاس  هک  اجناو 

دیامن یم  رانز  تروص  هب  اه  هداجس  **** دیآرب نید  رازاب  هب  وچ  وا  قشع  یعاد 

دیامن یم  راد  لثم  هب  یسگرن  خاش  ات  **** وا سگرن  دادیب  راگزور ز  غاب  رد 

دیامن یم  راپ  وا  �هناهب  اب  لاسماک  **** دهاوخ راگزور  نانچ  شاه  هدعو  يادرف 

دیامن یم  رادیرخ  هک  رگن  نوبز  يا  تفگ  **** ناج هک  شمتفگ  رز  هک  تفگ  هسوب  هک  متفگ 

دیامن یم  راورخ  هب  عاتم  نیزا  مناز  **** تسا نینچ  رگ  هک  اتفگ  رز  زا  هب  ناج  هک  متفگ 

دیامن یم  راک  مه  دشورف و  وا  راک  رد  **** دمآ يراک  هب  یتیگ  هکره ز  هک  هچ  ریبدت 

دیامن یم  راز  شمغ  يرونا ز  راک  نوچ  **** دیآرب وزا  راک  ارک  دنا  هدنام  هک  ناسنیز 

دیاینرب یمه  مرای  يراک ز  وچ  هرامش 155 : لزغ 

دیاینرد یمه  مراک  هب  يرون  وچ  **** دیاینرب یمه  مرای  يراک ز  وچ 

دیاینرس یمه  وا  مغ  نم  رب  وچ  **** میآرس وا  مغ  رد  نم  هک  دشاب  هچ 

دیاین ربارب  يداش  چیه  یمه  **** نیا اب  هک  رخآ  هب  مغ  نیمه  نکیلو 

دیاین رد  نآ  رگید  يداش  دص  ز  **** وا مغ  دیآرد  لد  رد  زک  ارم 

دیاین رواب  هک  دیاین  نم  زا  شک  **** میوگزاب دوخ  لاح  زا  شماغیپ  هب 

دیاین رگ  دیآ و  مرواب  رگا  **** ییوج هچ  یم  نیزک  دتسرف  مباوج 

دیاین رگید  راک  نیا  زج  وت  زا  هک  **** دشاب راک  نتشیوخ  مغ  اب  ارت 
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دیاینرب یمه  نافوط  چیه  نیزا  **** دشاب هچ  یشابن  رگ  يرونا  يا  وت 

دیاین يرای  مفک  رد  يرمع  هب  هرامش 156 : لزغ 

دیاین يراوخرگج  زج  دیآ  رو  **** دیاین يرای  مفک  رد  يرمع  هب 

دیاین يراخ  زجب  ممسق  لگ  ز  **** هنامز ناتسب  دزیمانب ز 

دیاین يراچ  ششود  زا  وا  اب  هک  **** دلام زاب  یم  یسک  مشقن  نونک 

دیاین يراب  یکی  یناج  ره  هب  **** تفگ متساوخ  یم  يا  هسوب  یناج  هب 

دیاین يرانز  هداجس  هد  ز  **** تسوا وا  رگ  شقشع  بهذم  رد  ارم 

دیاین يرادید  رانید  دص  هب  **** شنسح رازاب  رد  وچ  ناج  فرص  هب 

دیاین يرانید  هسیک  رد  ارم  **** زگره هک  مزود  يا  هسیک  نوچ  ورب 

دیاین يرآ  شمیوگ  میوگ  هچ  **** نم زا  تچیه  دیاین  دیوگ  ارم 

دیاین يراک  قنور  وز  ارت  **** لد وا  راک  رد  يرونا  يا  دنبم 

دیاین یم  افو  يوب  وت  دهع  ز  هرامش 157 : لزغ 

دیاین یم  افج  زج  وت  يوخ  زا  هک  **** دیاین یم  افو  يوب  وت  دهع  ز 

دیاین یم  اوه  كاخ و  بآ و  نآ  رب  **** هنتف مخت  زج  هک  تنسح  تسیناهج 

دیاین یم  اجک  رب  وگب  هد  ناشن  **** ترجه بیسآ  دمآ  اجک  رب  رگم 

دیاین یم  اطخ  شا  هزمغ  ریت  کی  هک  **** تمشچ درک  ناور  نوخ  رب  تسد  نانچ 

دیاین یم  انشآ  یکی  اب  یکی  **** هنامز ناتسود  زا  دزیمانب 

دیاین یم  ام  قشع  تبون  رد  وچ  **** وگ ایم  زگره  مسر  افو  سپ  نیا  زا 

دیاین یم  ارچ  دیاین  یم  یسک  **** وت یپ  زا  ورب  ییوگ  وت  مک  نآ  شوخ 

دیاین یم  افق  رد  میپ  رد  یپ  هک  **** ینیبن زگره  تست و  سک  وت  مغ 
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دیاین یم  الب  زج  ناگدازآ  رب  **** ثداوح زک  الب  اب  يرونا  زاسب 

دیسرب وت  قارف  رد  متقاط  هرامش 158 : لزغ 

دیمرب نم  یگرابکی ز  ربص  **** دیسرب وت  قارف  رد  متقاط 

دیزون یمرخ  داب  ملد  رب  **** مناج دش  قشع  راتفرگ  ات 

دیشک رجه  ناشن  ییوگ  همه  **** مرمع �همانزور  رب  خرچ 

دیزگ زجع  قیرط  مه  تبقاع  **** دنچ کی  تمغ  اب  دیشوک  لقع 

دیسر ناج  لد و  هب  تقشع  تراغ  هرامش 159 : لزغ 

دیسر نابیرگ  هب  نماد  بآ ز  **** دیسر ناج  لد و  هب  تقشع  تراغ 

دیسر نایاپ  هب  زین  نآ  توبن  **** اهزیچ زا  متشاد  یلد  ناج و 

دیسر نآ  رس  هب  رخآ  وت  قشع  **** ارم دیآ  رس  هب  یناج  متفگ 

دیسر نارجه  مغ  رد  نم  هب  هچناز  **** منک ناغفا  وچ  هک  مزاس  هچ  وت  اب 

دیسر ناغفا  هب  دوز  نالف  راک  **** زنط هب  ییوگ  مناغفا و  يونشب 

دیسر ناویک  هب  شود  نابش  مین  **** راو هراچیب  وت  مدرد ز  �هعقر 

دیسر نامهب  نت  رد  نالف  زوس  **** تفگ دنهاوخ  هک  دوز  ییوت  وت  رگ 

فرح ر

رایب حوبص  �هداب  ایقاس  هرامش 160 : لزغ 

رایب حوتف  ره  ماد  �هناد  **** رایب حوبص  �هداب  ایقاس 

رایب حوصن  �هبوت  تفآ  **** هدب حیسم  تلم  �هلبق 

رایب حون  رمع  دازمه  یم  **** تفرگب ناهج  مغ  نافوط  هک  نیه 

رایب حور  لقع و  وچ  یفاص  حار  **** حور تحار  لقع و  یفن  یپ  زو 
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رایب حوتفلاوب  لوق  رسپ  يا  **** تفرگب يرونا  رعش  زا  ملد 

رای دراد  ام  تبحص  رس  هک  یناد  چیه  هرامش 161 : لزغ 

رای درآ  دورف  زاب  نم  وچ  دنویپ  رس  **** رای دراد  ام  تبحص  رس  هک  یناد  چیه 

رای دراد  ربخ  چیه  دوخ  هعقاو  نیا  زا  ات  **** يدهد یم  يربخ  وز  یسک  چیه  یکشاک 

رای دراذگب  دنایرگب و  راز  اهلاس  **** دنخادنخ ناهد  هوشع  ارم  هک  ینیبب  وت 

رای درازاین  يوم  یمه  هک  دزیرب  نوخ  **** باتع هب  نوچ  دنکچ  دوخ  دنک  وج  را  ترای 

رای دراگنا  مک  زور  نیمه  هب  تک  نآ  زا  شیپ  **** یلد راگنا  مک  ریگ و  ناهج  ناج  يرونا 

رای هشیپ  افج  يا  کیلع  مالس  هرامش 162 : لزغ 

راک لاوحا  يراد  نوچ  ییاجک و  **** رای هشیپ  افج  يا  کیلع  مالس 

راهنیز وشم  قفاوم  يو  اب  وت  **** تسدش فلاخم  نم  اب  تخب  رگا 

راگدای وت  مرادن ز  مغ  زج  هک  **** تسشوخ وت  مغ  اب  ارم  میوگ  هچ 

راذگرد نم  مدرک ز  هک  ییافج  **** ریگمرب نم  هب  مدرک  هک  ییاطخ 

رای هشیپافج  يا  کیلع  مالس  **** هد زاب  یهر  مالس  باوج 

رگد یناج  ار  مسج  وت  مغ  يا  هرامش 163 : لزغ 

رگد یناناج  وت  نوچ  دباین  ناج  **** رگد یناج  ار  مسج  وت  مغ  يا 

رگد ینامیا  هزات  ینامز  ره  **** ار لقع  وت  رفاک  فلز  هب  يا 

رگد یناکیپ  هدید  ردنا  مد  ره  **** ار حور  وت  �هزمغ  هریت  يو ز 

رگد یناهرب  چیه  رتهب  وت  زا  **** لقع دزن  نادزی  تابثا  رب  تسین 

رگد ینادزی  هک  دیوگ  نامگ  یب  **** نمرها تبوخ  يور  دنیبب  رگ 

رگد ینادند  هدوهیب  یلد  ره  **** عمط زا  تلصو  هب  هدرب  ورف  يا 
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رگد ینابیرگ  زا  رس  یسک  ره  **** سوه رد  تقشع  هدروآرب ز  يو 

رگد ینامرد  وت  درد  زا  رتهب  **** ارت قشع  مغ  رامیب  تسین 

رگد ینامرف  تسه  ناج  زا  هب  يا  **** تفگب ناج  كرت  هب  تنامرف  هب  لد 

رخآ مار  تشگ  عبط  هب  رادلد  هرامش 164 : لزغ 

رخآ مامت  دش  ربص  هب  راک  نیو  **** رخآ مار  تشگ  عبط  هب  رادلد 

رخآ ماگل  شوخ  تشگ  ضیار  یب  **** نسوت �هدیشک  رس  �هرک  نآ 

رخآ ماد  هب  ملد  نوچ  دمآ  زاب  **** هتسج سفق  زو  هدیمر  غرم  ناو 

رخآ ماک  هب  نم  وچ  دسرب  يزور  **** دراشفب ياپ  ربص  هب  هک  سکره 

رخآ ماود  تلود  دبای  نوچ  **** ار تنحم  رود  تسین  يروشنم 

رمق بات  وت  خر  زا  هدش  يا  هرامش 165 : لزغ 

رکش بآ  وت  بل  زا  هدش  يو  **** رمق بات  وت  خر  زا  هدش  يا 

ربلد يا  يدنکف  رد  يا  هنتف  **** ملاع رد  شیوخ  فلز  خر و  زا 

رگد تسین  لامج  بحاص  وت  نوچ  **** یبوخ رد  هک  نکم  ناهنپ  هرهچ 

رکیپ يرپ  يا  تدننیبب  ات  **** دیموا نیدب  ارت  ناقشاع 

رگخا رپ  هنیس  نوخ و  رپ  هرهچ  **** درد هب  دنا  هدنام  وت  ياوه  رد 

رت �هدید  ود  اب  کشخ و  بل  اب  **** قشاع یکی  يرونا  نوچ  تسین 

ریگ ردنلق  �هدرب  رسپ  يا  هرامش 166 : لزغ 

ریگرب اهراک  يور  زا  هدرپ  **** ریگ ردنلق  �هدرب  رسپ  يا 

ریگ رترب  خاش  ود  نیز  نایشآ  **** دنکن سک  راک  مالسا  رفک و 

ریگ رگید  هس  بهذم  ورب  وت  **** تسدش موق  ود  �هقوشعم  ود  نیا 
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ریگ رس  زا  راک  شاب و  يرسدوخ  **** ینک هچ  نیا  نآ و  دنبرد  ياپ 

ریگ رخ  قمحا  یتشم  نیا  مک  **** دناوت نانزهر  وت  ناربهر 

ریگ رزآ  ياهناختب  هار  **** دننزب تهر  ناربهر  نیک  شیپ 

ریگ نایز  یناج  یقشاع  رد  الد  هرامش 167 : لزغ 

ریگ ناج  تسین  يزاب  ياج  هنرگو  **** ریگ نایز  یناج  یقشاع  رد  الد 

ریگ ناهج  دیاب  یمه  تناج  رگا  **** درادن نایاپ  یقشاع  ناهج 

ریگ نانچ  دهاوخ  یمه  لد  تک  نانچ  **** رخآ تسین  مه  نینچ  ییوگ  ارم 

ریگ نارک  ینیب  یمه  يراک  رس و  **** لد يا  مراک  نایم  رد  کنیا  نم 

ریگ ناتسآ  ار  تیفاع  مه  ورب  **** نوخ يوش  مغ  زک  ینز  یم  نآ  رد 

ریگ نایم  رد  نارجه  ناج  تمرح  هب  **** ینیبن شگنر  دوخ  لصو  يوب  هب 

فرح ز

زاین وت  ترضح  هب  ار  ناهج  يا  هرامش 168 : لزغ 

زاب تمایق  ات  وت  هاج  رد  **** زاین وت  ترضح  هب  ار  ناهج  يا 

زامن وچ  دش  هضیرف  وا  تمدخ  **** هم هک و  رد  هک  يا  هلبق  تهگرد 

زاب اب  ار  کبک  هداد  یتشآ  **** وت تسایس  يوربا  هرگ 

زاین ار ز  زآ  هداد  ینمیا  **** وت تیاعر  تمحر و  رظن 

زارد ياپ  هدرک  باوخ  رد  هنتف  **** تلدع �هیاس  يایاوز  رد 

زاب ددرگ  رهد  ناریح ز  گرم  **** دس وت  مزح  دوب ز  ار  ناهج  رگ 

زارف دننک  دبا  ات  بش  رد  **** رهم وت  يار  دوب ز  ار  کلف  رو 

زاجم لاحم  ورد  ار  نامسآ  **** تسین هک  تست  لامک  تقیقح  نآ 
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زاوج دیما  ورب  ار  ناثدح  **** تسین هک  تست  دوجو  تداعس  ناو 

زادنا گنس  زور  داب  تمرخ  **** گنس رد  متس  بش  تهاج  يا ز 

زاب متشونرب  قشع  �هتخت  هرامش 169 : لزغ 

زان �هتخت  راگن  يا  سیونرب  **** زاب متشونرب  قشع  �هتخت 

زاین زان و  باب  دنچ  یکزور  **** میناوخ یقشاع  داتسا  رب  ات 

زآ رس  زا  هوشع  كاخ  نک  زاب  **** میدق دهع  نک ز  زاب  یقرو 

زارف دننک  نامرمع  قرو  **** یمه هنامز  بش  زور و  هک  نیه 

زانم چیه  هنامز  يافو  رب  **** تسا شیپ  رد  هنامز  ییوگ  دنچ 

زارد راظتنا  دیما  زور  **** درک هتوک  هک  نک  هاتوک  هصق 

زورما رفاک  يا  ینک  یم  تمایق  هرامش 170 : لزغ 

زورما رس  رد  يراد  هچ  ات  منادن  **** زورما رفاک  يا  ینک  یم  تمایق 

زورما رکش  یناشف  یم  هدنخ  هب  **** يد یمه  يدیشاپ  رهز  هنعط  هب 

زورما رورپ  ناج  دش  وت  توقای  ود  **** رب ناج  دوب  يدرک  وت  توراه  ود 

زورما رگید  یتسد  هب  دمآ  نورب  **** ار ناقشاع  دریگ  تسد  ات  تبل 

زورما رجنس  ناطلس  وت  نوچ  درادن  **** نسح رد  هک  نایور  تب  ناطلس  ییوت 

زورما رگنب  مد  کی  هدنب  لاح  هب  **** تلامج تب  يا  داد  هکنآ  قح  هب 

زورما دیازفا  یم  قشع  تلامج  هرامش 171 : لزغ 

زورما دیآ  یم  نانک  تراغ  تخر  **** زورما دیازفا  یم  قشع  تلامج 

زورما دیاش  تبوخ  يور  مالغ  **** یشک یبوخ و  رد  دیشروخ  هم و 

زورما دیاشگب  ناقشاع  زار  هک  **** نونکا دراد  نآ  رس  تفلز  رس 
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زورما دیامرف  یم  هچ  تقشع  ات  هک  **** هدیسر بل  رب  رظتنم  ناج  اسب 

زورما دیاب  یم  نانچ  تک  ینانچ  **** ییوکن زا  اراگن  دزیمانب 

فرح س

سک دنادن  وت  قشع  �هراچ  هرامش 172 : لزغ 

سک دناوخن  وت  لصو  �همان  **** سک دنادن  وت  قشع  �هراچ 

سک دناوت  رگا  یناوت  وت  **** زاب دلام  هک  وت  نارجه  شقن 

سک دنار  هنوگچ  ینانع  مه  **** دنام ورف  کلف  تباکر  رد 

سک دناتس  نوچ  فاصنا  وت  زا  **** یناتسنب لد  نوچ  یمغ  هب 

سک دناسر  نیا  سک  يور  هب  دوخ  **** دیسر يور  هب  رتب  مچره  وت  زا 

سک دنامن  ناهج  رد  سب  هن  ات  **** دنام یهاوخب  رگا  لد  نیرب  مه 

سک دنامنب  نیدنچ  ناتسبیرغ  هب  اناج  هرامش 173 : لزغ 

سک دنادن  وت  ردق  تبرغ  رد  هک  يآ  زاب  **** سک دنامنب  نیدنچ  ناتسبیرغ  هب  اناج 

سک دناسرن  زگره  قشاع  ربخ  ییوگ  **** دمان وت  �همان  کی  مداتسرف  همان  دص 

سک دنارنب  زگره  رخ  ناراوس  شیپ  رد  **** دزورفین دیشروخ  تبوخ  خر  شیپ  رد 

سک دناوخن  رایشه  ار  وا  دوب  هدنز  ات  **** دماشایب ماج  کی  تلصو  یم  وک ز  ره 

فرح ش

شاب افو  دهع و  رس  رب  اراگن  هرامش 174 : لزغ 

شاب ام  وچ  يدهعوکن  نییآ  رد  **** شاب افو  دهع و  رس  رب  اراگن 

شاب ادج  دیاب  افو  زج  نآ  چرهز  **** ایور هام  ییادج  ام  زا  کنانچ 

شاب اضر  لاح  رب  وت  مشیدنین  **** رایسب وت  قشع  رد  تسمصخ  ارم 
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شاب انشآ  یگناگیب و  نکم  **** دش انشآ  وت  مغ  مناج  اب  وچ 

شاب ارم  مد  کی  نک و  يدنوادخ  **** رمع همه  مشاب  ارت  انیراگن 

شورف هداب  منص  نآ  شود  زاب  هرامش 175 : لزغ 

شوج هب  دروآ  هلولو  زا  يرهش  **** شورف هداب  منص  نآ  شود  زاب 

شوه هب  هن  شهیب  هن  شودنرپ  نوچ  **** قاثو هب  دش  یم  هک  دوب  مدحبص 

شود رب  یگنش  هدنکفا ز  رداچ  **** بیج زا  یخوش  هب  هدرکرب  تسد 

شوگنزرم زا  هدز  اهلد  ماد  **** سگرن رد  ناشک  باوخ  زا  نماد 

شوپ لبنس  رحس  داب  زا  شا  هرهز  **** شاپ نیورپ  یم  شتآ  زا  شا  هلال 

شوغآ ردنا  شوخ  گنچ  یکی  وا  **** تسد هب  هداب  حدق  شراکشیپ 

شوین هدرپ  ورد  هدرپ  دوب  ات  **** هدرپ ادمعب  هدرک  يوهار 

شوک تفآ  شک  هنتف  شک  نآ  **** لاف دعسا  یلع  حبصلا  علط 

شوگ هب  تسدینشن  ملاع  ریم  **** کنانچ هدروآ  لمع  رد  ات  هس  مب 

شود یتفشآرب  رهش  رگا  ياو  **** وا برطم  نانچ  توص  نیا  لوق 

شون شزاوآ  رب  تستشگ  شود  **** يوا مغ  زک  نوخ  تبرش  اسب  يا 

شوماخ دشابن  هنتف  نیا  رد  سک  **** تخوسب رهش  يا  هچب  ییاتسور 

شورخ ناسارخ و  ریم  هگرد  **** دنک سنج  نیا  زا  رگید  یبش  رگ 

شیپ دمآ  مراگن  هر  رد  شود  هرامش 176 : لزغ 

شیب نودرگ  هام  یبوخ ز  هب  نآ  **** شیپ دمآ  مراگن  هر  رد  شود 

شیرپ کشم  داب  گنرلگ و  كاخ  **** شراوخنوخ فلز  يور و  زا  هتشگ 

شیدنا کین  هاوخکین  تب  نآ  **** رود زا  یتعاس  دید  ارم  نوچ 
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شیورد يا  کیلع  مالسلاک  **** تفگ نمشد  ناهن ز  تراشا  هب 

شیوخ لد  زا  راک  ارم  دمآ  ناج  هب  هرامش 177 : لزغ 

شیوخ لکشم  راکز  متشگ  یمغ  **** شیوخ لد  زا  راک  ارم  دمآ  ناج  هب 

شیوخ لحاس  منیبن  یم  مغ  زجب  **** اجناک هقرغ  متسدش  ایرد  نآ  رد 

شیوخ لزنم  منیب  رجه  رد  همه  **** نکیلو میوپ  یم  لصو  هار  هب 

شیوخ لصاح  منیب  جنر  زج  رگا  **** ار ملد  شیاسآ  چیه  ادابم 

شیوخ لتاق  نیتسخن  سک  نآ  منم  **** زگره دوب  دوخ  لتاق  سک  رگا 

فرح ل

لد مغ  میوگرب  رهش  رد  ارک  هرامش 178 : لزغ 

لد مرحم  ملاع  ود  رد  دیآ  هک  **** لد مغ  میوگرب  رهش  رد  ارک 

لد مدمه  هشیمه  مراد  یمغ  **** مغ مدمه  هشیمه  مراد  یلد 

لد ملاع  رد  ما  هداتفا  نآ  زا  **** ناد نیقی  مناد  یمن  ملاع  لد 

لد متام  قحلا  تشذگب  دح  ز  **** نینوخ هآ  نارازه  دص  یلد و 

لد مغ  مزیر  ورف  ناراورخ  هب  **** يریگ زاب  را  تمحرم  رانک 

فرح م

مالغ يا  زیخ  دش  باوخ  ردنا  یقاس  هرامش 179 : لزغ 

مالغ يا  زیر  ناج  ماج  رد  ار  هداب  **** مالغ يا  زیخ  دش  باوخ  ردنا  یقاس 

مالغ يا  زیوآ  لعل  بارش  رد  **** رسپ يا  زاسرد  سنج  فیرح  اب 

مالغ يا  زیتسم  تسین  یتسم  تقو  **** هنب یم  متشگ  تسم  ییوگ  دنچ 

مالغ يا  زیهرپ  زیهرپ  نینچ  زا  **** دنچ زیهرپ  نیا  زا  يزیهرپ  دنچ 
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مالغ يا  زیوایب  ام  اب  یتعاس  **** نکم يدنت  یبوخدب و  نیا  زا  شیب 

مالغ يا  زیرگب  مایا  مغ  زو  **** يرونا نوچ  وش  هداب  هانپ  رد 

مامت هم  نآ  شود  دمآرد  مرد  زا  تسم  هرامش 180 : لزغ 

ماج هداهنرب  فک  هب  گنچ و  هتفرگ  ربرد  **** مامت هم  نآ  شود  دمآرد  مرد  زا  تسم 

ماد هداهن  يروس  لگ  رب  هدوس  کشم  زو  **** دنب هدنکف  هریت  بش  زا  نشور  زور  رب 

ماف لعل  توقای  هدناشف ز  یمه  رکش  **** شیوخ نیزح  توص  هب  هدرک  تسپ  گنهآ 

ماخ بارش  وا  خر  سکع  وا ز  ماجرد  **** تسا هتخادگ  قیقع  بان و  لعل  هک  یتفگ 

مارخ شکورس  نآ  تماقورس و  هام  نآ  **** درک شون  هداب  نم و  رانک  رب  تسشنب 

ماک هب  يا  هدرواین  زور  هب  یبش  نم  اب  **** خرچ ءافج  زا  رمع  همه  رد  هک  یسک  يا  تفگ 

مایپ نداتسرف  لوسر و  تمحز  یب  **** دور دورس و  لعل و  یم  وت و  نم و  کنیا 

ماش زامن  زا  دیفس  حبص  هب  ات  رومخم  **** نم رانک  ردنا  دب  رانک  رب  گنچ  اب 

مامت یتسم  ناز  تیاغ و  هب  ترشع  ناز  **** ام لاح  هگآ ز  دبن  سک  هک  يا  هشوگ  رد 

مالسلاو لعل  یم  يرونا و  دوب و  وا  **** فیرح هن  رای و  هن  یقاس و  هن  برطم و  هن 

ما هدرک  الوت  وت  رهم  هب  ات  هرامش 181 : لزغ 

ما هدرک  اربت  نابوخ  همه  زا  **** ما هدرک  الوت  وت  رهم  هب  ات 

ما هدرک  ادیپ  هنیس  رد  نآ  ياج  **** وت نم ز  يور  هب  دیاک  یمغ  ره 

ما هدرک  ایهم  یبابسا  نم  نوچ  **** رگد ياج  تمغ  دیآ  دورف  یک 

ما هدرک  اباحم  ییوگ  یهگناو  **** یلد یهاوخ  یمغ  ره  ياهب  رد 

ما هدرک  ارادم  نیکسم  لد  اب  **** تمغ رد  ادرف  دیما  رد  هک  سب 

ما هدنز  ات  هک  وت  مشچ  ودب  هرامش 182 : لزغ 
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ما هدنب  نم  يدنوادخ و  وت  **** ما هدنز  ات  هک  وت  مشچ  ودب 

ما هدنز  تخر  رهب  زا  نم  هک  **** تسنم هاوگ  وت  فلز  رس 

ما هدنز  ات  وت  قشع  زا  نم  هک  **** نانچ يزانب  شیوخ  خر  هب 

ما هدنخ  دوب  هیرگ  دص  ود  ز  **** وت قشع  رد  هک  هدنخ  منز  هچ 

ما هتفرگ  نشور  خر  زا  رهم  گنر  ات  هرامش 183 : لزغ 

ما هتفرگ  نویش  هچ  هک  نیبب  وا  گنر  یب  **** ما هتفرگ  نشور  خر  زا  رهم  گنر  ات 

ما هتفرگ  نزوس  هب  هک  ییتشک  يایرد  **** تسدش نم  گنت  لد  ياذغ  نم  يایرد 

ما هتفرگ  نهآ  رد  ربص  تسد  هب  ار  وک  **** دنکشب وت  قارف  ملد ز  الد  نهآ 

ما هتفرگ  نماد  هب  شیوخ  کشا  هب  وت  رد  **** بش دنچ  هک  مریگب  وت  نماد  زور  کی 

ما هتفرگ  نمشد  ار  نتشیوخ  وت  یب  ناز  **** یتسود تسدوب  وت  رهب  ارم ز  دوخ  ات 

ما هتفرگ  نم  ناج  مک  ناهج  �هلمج  زک  **** ناهج زا  دریگ  نم  مک  نم  ناج  هک  مسرت 

ماوت راد  تسود  هک  هللا  ملعی  هرامش 184 : لزغ 

ماوت رارق  یب  راز  قشاع  **** ماوت راد  تسود  هک  هللا  ملعی 

ماوت رادبات  فلز  رس  نوچ  **** نشور �هدید  ناج و  يا  وت  یب 

ماوت راگن  نوچ  يور  یب  هک  ات  **** تست هدنا  رامخ  نم  رس  رد 

ماوت رامخ  رپ  مشچ  یب  هک  ات  **** درد یب  نارفعز  وچ  مناوغرا 

ماوت رانک  زا  رود  ارچ  ات  **** متسج مغ  رانک  رد  یبش  ره 

ماوت رای  يور  هام  يا  رخآ  **** نم هک  رادم  ممغ  درد و  رای 

مباتب وت  زا  يور  هک  مرادن  يور  هرامش 185 : لزغ 

مباین هنامز  رد  وت  يور  وچ  هکناز  **** مباتب وت  زا  يور  هک  مرادن  يور 
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مباتب هنوگچ  وگب  تیور  يور ز  **** دراد وت  يور  لایخ  ملاع  همه  نوچ 

مباوص اطخ و  �هتشر  رس  قشع  **** درک مگ  وچ  لقع  هب  منک  نوچ  يرگ  هلیح 

مباتشب ات  دیسر  ناوتب  وت  هب  ین  **** مبیکشب ات  دیرب  ناوتب  وت  ین ز 

مباوخب لصو  لایخ  ردناک  دیاش  **** مبسخن چیه  وت  تنحم  زا  بش  وچ  نم 

مباذع هچ  رد  وت  یب  هک  یناد  وت  هک  نیا  **** تسا نیمه  شیوخ  راگزور  زا  متحار 

مباوج گرب  تسین  شیب  نیا  زا  هکناز  **** چیه يربن  نم  مان  هک  مهاوخ  یتفگ 

مبارخ تسم و  هک  نکم  اهنیا  زا  نم  اب  **** دنریگن هدرخ  چیه  تسم  رب  هدبرع 

متخوس نوچ  تمغ  زک  دنادن  سک  هرامش 186 : لزغ 

متخودنا الب  هچ  رد  نتشیوخ  **** متخوس نوچ  تمغ  زک  دنادن  سک 

متخورفب تندید  کی  نادب  ناج  **** وت راسخر  نآ  زا  مدید  یندید 

متخود ون  نونک  یقلد  الب  زو  **** نت يداش ز  �هماج  مدیشکرب 

متخومآ يرگرز  تقارف  رد  **** همه مدرک  مگ  دوب  شناد  هچره 

متخوس لد  �هروک  ردنا  شتآ  **** میس راسخر  نیرب  مدودنارب  رز 

متسبرد هبوت  دهز و  رد  رخآ  هرامش 187 : لزغ 

متسر نیا  نآ و  لوبق  دنب  زو  **** متسبرد هبوت  دهز و  رد  رخآ 

متسکشب هبوت  بان  �هداب  زو  **** مدیردب هدرپ  گنچ  �هدرپ  رب 

متسشنب هناخرامق  جنک  رد  **** لد رماقم  نز  مک  تب  نآ  اب 

متسبرب هناگراهچ  رانز  **** تب نآ  درک  جنپ  نسح  تبون  نوچ 

متسج ردپ  ردام و  تداع  زو  **** متسج يا  هنخر  قشع  تصخر  زا 

متسد سفن  کی  دابم  هداب  یب  **** مداشگب روج  هب  الب  ياپ  نوچ 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 859 

http://www.ghaemiyeh.com


متسم لقاع  هاگ  هبطصم  رد  **** مربگ نمئوم  هاگ  هدکتب  رد 

متسه مدیوگ  هک  نانچ  زورماک  **** دش هتوک  مصخ  نابز  متسد ز 

متفرگرب رگید  نابوخ  زا  لد  هرامش 188 : لزغ 

متفرگرد یقشع  زاب  ون  لد  ز  **** متفرگرب رگید  نابوخ  زا  لد 

متفرگ رگید  یهر  متسناد  وچ  **** تسیچ یقشاع  لصا  هک  متسنادن 

متفرگ رغاس  مدش  یتابارخ  **** تاماط متسج ز  رتفد و  مدنکف 

متفرگرب ار  یقشاع  باتک  **** متفرگ وسکی  ناتسود  باتع 

متفرگ رزآ  ینام و  قیرط  **** یتسرپ تب  رد  وت  قشع  رهب  ز 

مخ رازهدص  ارت  رادبات  فلز  يا  هرامش 189 : لزغ 

مغ رازهدص  ارم  راسگمغ  ناج  يو  **** مخ رازهدص  ارت  رادبات  فلز  يا 

مخ دشن ز  یلاخ  وت  فلز  ياهقلح  ات  **** نم ناج  وت  قشع  مغ  زا  ددرگن  یلاخ 

مقر رت  گربلگ  هب  تساهمشچ  کشم  زک  **** اییوگ وت  فلز  �هقلح  وت  ضراع  رب 

مدحبص يور  رب  هدز  بش  ياهخیب  ای  **** باتفآ درگ  رب  هبش  زا  تسا  هلسلس  ای 

مس دهش و  وت  مشچ  بل و  تیامح  رد  يو  **** بش زور و  وت  فلز  خر و  تلاجخ  رد  يا 

مژد وت  مشچ  نوچ  وت  نمی  نم ز  تخب  يو  **** ژوک وت  يوربا  نوچ  وت  قشع  نم ز  تشپ  يا 

ملظ رپ  رونرپ و  وت  يوم  يور و  معبط ز  **** تسافش رپ  درد و  رپ  وت  لعل  عزج و  مناج ز 

مدق ات  قرف  زا  مدراد  هتسب  يور  ناز  **** وت فلز  تسدنب  همه  رس  هب  ات  ياپ  زا 

مه هب  ماوت  اب  مرترود  وت  زا  هک  مدناک  **** منتسج يور  دوب  هنوگچ  وت  دنب  زا 

مهتم وت  لاصو  هب  مدراد  هتسویپ  **** مصخ وچ  لد  هک  ینانچ  وت  ارم  لد  مشچ  رد 

مدع زا  مک  يدوجو  وت  بل  نخس  رد  يو  **** نیقی زا  هب  یکش  وت  لایخ  ملد  رد  يا 
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مک مک ز  تشگ  تبل  نایم و  نوچ  قشع  رد  **** يرونا هک  نیشنب  ربکت و  رس  نک ز  مک 

مدادب تسد  زا  لد  هک  اغیرد  ادرد و  هرامش 190 : لزغ 

مداتف رامیت  هشیدنا و  مغ و  ردناو  **** مدادب تسد  زا  لد  هک  اغیرد  ادرد و 

مداد وت  قشع  مغ  داب  رب  همه  شوخ  شوخ  **** دوب ناهج  ناگرزب  دزن  ارم  هک  یبآ 

مداهن وت  يافج  دادیب و  طخ  رب  رس  **** يراک رس و  مزونه  هدوبان  وت  لصو  اب 

مداشگ هدید  زا  لد  نوخ  وت  مغ  رد  ات  **** متسب وت  دودنارز  قرز  نخس  رد  لد 

مداب هب  دادرب  وت  قشع  مغ  تسد  نوچ  **** تقارف درد  مرب  كاخ  اب  هک  دنسپم 

هب زج  یسفن  یشابن  هکنآ  اب 
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مدابم وت  ياضر  هب  زج  یسفن  زگره  **** مفالخ

مدرگنرب زگره  وت  زک  منآرب  هرامش 191 : لزغ 

مدرگن رگید  يربلد  درگ  هب  **** مدرگنرب زگره  وت  زک  منآرب 

مدرگنرب وت  زا  مه  منیب  افج  **** رمع همه  رو  متسب ، قشع  ردنا  لد 

مدرگن رفاک  وت  نارجه  زا  هک  **** شوک نآ  ردنا  تسدنام  مالسا  ارم 

مدرگن رتهب  میز  ات  مغ  نیا  زک  **** اراگن تنارجه  نم ز  منانچ 

مدمآ ریس  ناج  ناناملسم ز  يا  هرامش 192 : لزغ 

مدمآ ریس  ناهج  زا  مراگن  یب  **** مدمآ ریس  ناج  ناناملسم ز  يا 

مدمآ ریس  نآ  زا  دوخ  دوجو  زا  **** وا رجه  يدید  هک  ناج  يدوبن  رگ 

مدمآ ریس  ناتسلد  نآ  مغ  زا  **** ارم رخآ  مغ  دیاب ز  ییداش 

مدمآ ریس  نامز  تاعارم  زا  **** راگن نآ  دسرپن  زگره  ملد  زا 

مدمآ ریس  ناه  هک  رفاک  نآ  تفگ  **** يدمآ ریس  نم  ارفص ز  زا  متفگ 

مدنامب مارالد  رای  مغ  تسد  رد  هرامش 193 : لزغ 

مدنامب ماد  رد  مغرم و  نیرترایشه  **** مدنامب مارالد  رای  مغ  تسد  رد 

مدنامب ماجنارس  هداس  لد  تسد  زا  **** نم ناهج  نابوخ  قشع ز  بدن  مدرب 

مدنامب ماگ  نآ  رد  رمع  همه  هتشگرس  **** مداهن هماکدوخ  لد  ماک  هب  ماگ  کی 

مدنامب ماخ  نم  رخآ و  دش  هتخوسلد  **** دزوسب هلمج  ات  لد  ردنا  مدز  شتآ 

مدنامب ماب  رب  میاپ و  اضق  تسکشب  **** منیبب لصو  ات  متفر  عمط  ماب  رب 

مدنامب مایا  وگ  رد  نم  هک  سوسفا  **** ثداوح مایا  دنتفر ز  همه  نارای 

مدنب رمک  هناخیم  هب  هر  رگید  هک  ممزع  نادب  هرامش 194 : لزغ 
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مدنب رگدادیب  تب  نآ  رجه  لصو و  ردنا  لد  **** مدنب رمک  هناخیم  هب  هر  رگید  هک  ممزع  نادب 

مدنبرب تاماط  رد  مریگرب  هناخیم  هر  **** مزورفارب خر  هداب  هب  مزارفارب  رس  يدنر  هب 

مدنب رز  هب  ياهرمک  یتسه  زا  مدرگ  سلفم  وچ  **** مزود اقب  ياهابق  یتسه  زا  منام  نایرع  وچ 

مدنبرد رانز  وا  وچ  تعاس  رد  هک  شرانز  هب  **** دبیرفب شیوخ  شیک  هب  یتابارخ  رای  مرگ 

مدنب رش  ریخ و  ردنا  لد  ار  ینعم  هچ  نادان  نم  **** دوخ درآرب  نودرگ  زا  رس  دش  لصاح  وچ  رش  ریخ و  ز 

مدنب رگد  راک  رد  هک  هب  رخآ  لد  مدنب  نیمه  **** وا راک  رس  رب  یمه  ددرگ  یمن  فقاو  سک  وچ 

مدنکفارد یقشاع  هب  زاب  لد  هرامش 195 : لزغ 

مدنگوس دهع و  داب  هب  دادرب  **** مدنکفارد یقشاع  هب  زاب  لد 

مدنویپ ماع  صاخ و  دیربب ز  **** هرابرگد ات  قشع  هب  تسویپ 

مدنکرب هبوت  حالص و  خیب  ات  **** مخیب زا  هوشع  تسد  هب  دنکرب 

مدنبرد کین  کین  هک  راب  نیا  **** رس رد  دوش  یمه  دهدب  مدنپ 

مدنپ تحیصن و  دنک  دوس  یک  **** مشاب یقشاع  دنب  �هتسب  نوچ 

مدنسرخ رجه  درد  هب  رای  زک  **** اریز مغراف  لصو  مهرم  زا 

مدنچ یکزور  دنراذگب  رگ  **** نم رب  درذگب  رجه  بش  رخآ 

مراتفرگ یمغ  راب  ریز  هرامش 196 : لزغ 

مرآ یمن  ندز  مد  وردناک  **** مراتفرگ یمغ  راب  ریز 

مرازیب شیع  رمع و  نیا  زا  نم  **** درذگ یم  جنر  هب  مشیع  رمع و 

مرادیب زور  هب  ات  بش  همه  **** مغ یب  یمد  کی  يانمت  رد 

مراذگب تسد  نوچ ز  تنماد  **** منابیرگ دشک  یم  تمغ  ات 

مراد نوخ  بآ و  رپ ز  ینماد  **** شیوخ یناوج  تلود  لصاح 
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مراد افو  وت  ياج  هب  دنچره  هرامش 197 : لزغ 

مراد افج  عقوت  وت  زا  مه  **** مراد افو  وت  ياج  هب  دنچره 

مراداوه نانچمه  وت  لد ز  رد  **** مراد سوه  نانچمه  وت  رس ز  رد 

مراد ارت  ناهج  نیا  تلود  زک  **** یناد وت  هک  ربم  ناهج  وچ  نم  زا 

مراد انشآ  لد  وت  مغ  اب  نوچ  **** نم اب  لد  نید و  وچ  وشم  هناگیب 

مراد اور  نیا  هک  اشاح هللا  **** نامصخ اب  زار  يوگم  هک  ییوگ 

مراد اتود  ون  هام  وچ  تشپ  نوچ  **** مشوپ نوچ  باتفآ  لگ  هب  نکیل 

مراد اهراک  وت  فلز  رس  اب  هک  ایب  هرامش 198 : لزغ 

مراد اهرامخ  رس  رد  وت  يور  قشع  ز  **** مراد اهراک  وت  فلز  رس  اب  هک  ایب 

مراد اهراثن  ار  تمدق  ناگدید  ز  **** وت ندید  تقو  هب  ییایب  وت  نوچ  هک  ایب 

مراد اهراخ  هدید  رد  لد و  رد  هتسکش  **** تیوب لگ  فلز  گنرلگ و  خر  یب  هک  ایب 

مراد اهراظتنا  نوزف  هلاس  رازه  **** قارف زور  دنچ  وناز ز  سپ  رد  هک  ایب 

مراد اهرامش  تلعل  بل  اب  هسوب  هب  **** رمع همه  رد  هک  نم  دزن  زا  ورم  يدمآ  وچ 

مراد اهراگزور  یسب  ياه  هریخذ  **** وت تنحم  راگزور  نم و  تخب  روج  هن 

مراد اهراگدای  وت  ندرگ  شوگ و  ز  **** مشچ خر و  رد  هک  نیبم  نآ  ربم  دای  ارم ز 

مراد اهراب  دنچ  عمط  درب  تسد  هک  **** منکن عمط  نیا  میوگ  یمه  هکنیا  تساطخ 

مراد اهرارق  اهنیا  �هنامز  اب  هک  **** تسین ییوب  گنر و  وت  اب  ارم  ياهرارق 

مراد اهراک  هتسبورف  نادران  وچ  **** برای منک  یمه  بجعت  شیوخ  راکز 

مراد رذگهر  وت  يوک  هب  ات  هرامش 199 : لزغ 

مراد رس  هچ  نم  هک  دنادن  سک  **** مراد رذگهر  وت  يوک  هب  ات 
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مراد رب  وت ز  نییآ  مسر و  **** يدرک ناج  دصق  يدوبر و  لد 

مراد رکش  ناج  رمع  �هصق  **** لاس همه  �هصغ  یناتساد ز 

مراد رگد  مغ  نارازه  دص  **** یمیس یب  یقشاع ز  مغ  زج 

مراد ربخ  يا  هدروآرب  رس  **** مه رب  يا  هتسکش  نامیپ  دهع و 

مرادرب هدید  هب  هدید  ود  يا  **** اقح مدشاب  وت  زک  یمغ  ره 

مراد نوزف  نامز  ره  لد  درد  هرامش 200 : لزغ 

مرادلد تسافو  یب  منک  هچ  **** مراد نوزف  نامز  ره  لد  درد 

مرازاین وزا  چیه  افج  هب  **** نکیل دنک  افج  نم  اب  همه 

مراد شتسود  هکناز  مشکب  **** وا تنحم  جنر  هودنا و  راب 

مرادقم لحم و  نیا  دوب  یک  **** هللاذاعم منک  شلصو  دای 

مراکیب رازه  دص  دور  یم  **** درک شرجه  ثیدح  مناوت  ات 

مرادید رود  دیامن ز  ات  **** تساوخرد منک  وزک  مدوب  هتفگ 

مراک نآ  رد  ات  هک  دش  اهلاس  **** دوب هچ  دوخ  سامتلا  ردق  نیا 

مرای یمن  مه  زین  ردق  نیک  **** هاش تمعن  هب  ینک  یم  مرواب 

مراد ناج  نایم  ردنا  تقشع  هرامش 201 : لزغ 

مراد نایم  رب  وت  رهب  ناج ز  **** مراد ناج  نایم  ردنا  تقشع 

مراد ناهج  رس  رگ  ترس  هب  **** يراد ناهج  رس  رب  ارم  ات 

مراد نامگ  نیا  هنرگ  ملفاغ  **** يربن ناج  رجه  تسد  زا  ییوگ 

مراد نابز  رس  رب  کی  هب  کی  **** تستشونب قشع  هچره  مرس  رب 

مراد نامسآ  ياهاضق  نوچ  **** تقشع علاط  ياهرثا  زا 
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مراد ناج  زین  هراچیب  نم  **** هنم رجه  يافق  زا  ياپ  شیب 

مراد نایز  لد  رجه  رب  هچرگ  **** رخب لصو  راهب  ردنا  مناج 

مراد نآ  ییایک  رد  منک  هچ  **** دنک ثیدح  یسک  ناج  زا  ییوگ 

مراد ناهن  ارچ  فلکت  هب  **** تسادیپ يرونا  لاوحا  وت  رب 

مراد یمه  هدیشوپ  تقشع  مغ  دنچره  هرامش 202 : لزغ 

مراد یمغ  هک  دناد  دنیب  ارم  هک  سکره  **** مراد یمه  هدیشوپ  تقشع  مغ  دنچره 

مراد یمن  هرهز  مه  دش  نوخ  مغ  �هشیدناز  **** مغ نیز  یفرط  وت  اب  میوگ  ورف  هک  متفگ 

مراد یمد  درس  هچ  دریگ  یمن  وت  رد  مه  **** مزادنارد هتکن  دص  تصرف  ره  هب  هکنآ  اب 

مراد یمرد  هجو  ناج  زج  رگا  هک  اقح  **** ددرگ رز  وچ  وت  راک  يرآ  رز  وچ  هک  ییوگ 

مراد یمک  هچ  مغ  نیک  ییوگ  یبجعلب  زو  **** مغ یب  يا  هن  هک  مناد  شلاح  يرونا و  زا 

مرادن راگن  نآ  دنویپ  رس  زج  هرامش 203 : لزغ 

مرادن راکف  لد  زج  وزا  هچرگ  **** مرادن راگن  نآ  دنویپ  رس  زج 

مرادن راگدای  درس  سفن  زج  **** نم وزا  هچرگ  تسوا  دای  مسفن  ره 

مرادن راسگمغ  چیه  وا  مغ  زج  **** شلامج قارف  رد  هک  منادب  داش 

مرادن راگزور  قاشع  تریس  **** قشع رد  هک  شافج  زا  هجنر  موشن  ناز 

مرادن رابتعا  رگید  مغ  چیه  **** نت نتساک  هب  وا  نارجه  مغ  زو 

مرادن ربخ  دوخ  زا  تمغ  رد  هک  ربخ  يراد  هرامش 204 : لزغ 

مرادن رگد  یبیصن  وت  مغ  زجب  وت  زو  **** مرادن ربخ  دوخ  زا  تمغ  رد  هک  ربخ  يراد 

مرادن رس  ياپ و  رس  وت  مغ  رد  زورماک  **** یلاح هب  ترس  ناج و  هب  ياپ و  كاخ  هب  متسه 

مرادن رتشیب  نیزا  تقاط  تشذگ و  دح  زا  **** یناد هک  رتشیب  نیا  زا  رجه  درد  يامنم 
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مرادن رثا  تلصو  دنامن و ز  رثا  نم  زا  **** تقارف رد  وت  لاصو  دیما  رب  هک  ادرد 

مرادنرب هدرپ  ناهن  زار  يور  ات ز  ناه  **** هتسشن شوخ  هدرپ  رد  هدربب و  لد  ناج و  يا 

مرادن رز  میس و  تخر  لامج و  روخ  ردناک  **** مغ نیزا  رز  وچ  يور  مراد و  میس  وچ  کشا 

مرادن رت  هدید  رگج  نوخ  هب  ات  تسین  بش  **** ار يرونا  نوخ و  رگج  رازه  مغ  مراد ز 

مرادن رگد  رای  ملاع  هب  ییوت  مرای  هرامش 205 : لزغ 

مرادنرب وت  زا  لد  ناج  دوب  منت  رد  ات  **** مرادن رگد  رای  ملاع  هب  ییوت  مرای 

مرادن ربخ  يو  زک  میوگ  هچ  نخس  لد  ناز  **** میوگن نخس  لد  زو  وت  زا  مرادنرب  لد 

مرادن رگد  يزیچ  وت  مغ  زج  هک  اریز  **** ربارب لد  ناج و  اب  میاد  وت  مغ  مراد 

مرادن رب  کی ز  کی  وت  �هوشع  هک  ییوگ  **** وت �هوشع  هب  ار  لد  مبیرف  یتعاس  ره 

مرادن رگا  تفگشن  یلامج  نانچ  زا  ربص  **** یبایب لد  ماک  ات  نیزگب  ربص  هک  یتفگ 

مرادن رتسود  وز  ار  سک  هنامز  ردناک  **** ییورهام قشع  زا  دشاب  هنوگچ  مربص 

مرادن ناج  رب  تخر  شقن  رگا  هرامش 206 : لزغ 

مرادن نامیا  ترفاک  فلز  هب  **** مرادن ناج  رب  تخر  شقن  رگا 

مرادن نامرد  یب  درد  دص  رگا  **** مدابم نامرد  ار  درد  کی  وت  ز 

مرادن ناهنپ  یکی  يربص  یب  ز  **** نکیلو مراد  اهزار  تقشع  ز 

مرادن نآ  نم  دیاب و  یم  یلد  **** يراد روذعم  رگم  ار  يروبص 

مرادن نارجه  مغ  زج  مراد  هچ  **** يراد هچ  مدنویپ  ییوگ ز  ارم 

مرادن نازرا  �هسوب  ییوگ  وت  **** یناج هب  مهاوخ  يا  هسوب  وت  زا  رگ 

مرادن نادند  تبل  اب  ییوگ  وچ  **** تسدیشکرب اج  زا  منادند  تبل 

مرادن يرادلد  وت  زج  اراگن  هرامش 207 : لزغ 
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مرادن يرای  ناهج  رد  وت  زجب  **** مرادن يرادلد  وت  زج  اراگن 

مرادن يرازاب  هک  وت  ناج  هب  **** لد رد  وت  ساوسو  رازاب  زجب 

مرادن يرازآ  رطاخ  رد  وت  ز  **** تست �هدرزآ  مرطاخ  هچرگا 

مرادن يرادرک  وت  قح  رد  هک  **** تسود يا  مرازان  نوچ  وت  رادرک  ز 

مرادن يراوخمغ  هک  روخ  نم  مغ  **** تسه يروخمغ  مغ  ره  هب  يراب  ارت 

مرادن يراخ  دوخ  هک  متخبدب  هچ  **** مناتسلگ رد  يرونا  ناسب 

مراوخ رگ  وت  رب  مزیزع  رگ  هرامش 208 : لزغ 

مراد یمه  تتسود  منک  هچ  **** مراوخ رگ  وت  رب  مزیزع  رگ 

مرادیرخ تمغ  دص  نینچ  اب  **** شورفب ناهج  تمغ  وگ  ملد  رب 

مراک دهد  یک  رون  نینچ  نیا  **** ینکف یمن  نم  راک  رب  هیاس 

مراخ ناج  هب  دهن  یک  ات  رجه  **** تلصو زا  هتفکشان  لگ  چیه 

مرازاین يرب  مناج  وت  رو  **** يرازایب نم  ناج  تمیوگ 

مرآ یمن  نادب  ار  نتشیوخ  **** نم وچ  رایم  نیدب  ار  نتشیوخ 

مرازیب يادخ  زا  يرونا  **** وت مراد و  يادخ  زج  را  ییوگ 

مراک ینک  یمه  نیریش  هک  ور  **** تسناتسد هچ  نیا  هک  یناد  وت  مه 

مراک هچ  رب  نم  هک  ینیبب  ات  ایب  هرامش 209 : لزغ 

مرادن مه  نیا  گرب  ایم  ییاین  **** مراک هچ  رب  نم  هک  ینیبب  ات  ایب 

مراینرب مه  هب  یناهج  دیاب  هچ  **** دیآرب یم  ارم  وت  یب  هک  یناج  هب 

مرایتسد یب  هن  اجنآ  مراد  یمغ  **** مدرم ياپ  یب  هن  اجنآ  مراد  یلد 

مراک چیه  رب  تسا  نیا  راک  رگا  **** يراک هچ  رب  نم  قشع  زا  ییوگ  ارم 
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مراپس یم  یمد  مناتس  یم  یمغ  **** یجرخ لخد و  رد  هاگ  یب  هاگ و  منم 

مراز هک  ینعی  درواینرب  سفن  **** ینوچ قشع  زک  تفگ  ملد  اب  تمغ 

مرآرب رس  شتلود  �هیاس  رد  هک  **** درآرد رس  نادب  وت  مغ  ییوگ  هچ 

مراگزور رب  تسا  یقاب  چیه  رگا  **** منیبب مه  تدوخ  زور  هب  اقارف 

مرب هنوگچ  رس  هب  وت  یب  رمع  هرامش 210 : لزغ 

مرمش بش  زور و  وت  یب  یمه  هک  **** مرب هنوگچ  رس  هب  وت  یب  رمع 

مرگج تمغ  زا  دش  هنخر  هنخر  **** مدولاپ هدید  ود  زا  اهنوخ 

مروخن رگج  زجب  وت  زا  نم  هک  **** روخرب یمرخ  يداش و  وت ز 

مربن ناج  وت  مغ  تسد  هک ز  **** کلف مششخب ز  دوب  نیا  رگم 

مرذح نآ  دماینرب  اضق  اب  **** يور وت  يوک  متفاترب ز  دنچ 

مسر یمن  ناناج  هب  دیسر و  ناج  هب  مراک  هرامش 211 : لزغ 

مسر یمن  نامرد  هب  تشذگ و  دح  مدرد ز  **** مسر یمن  ناناج  هب  دیسر و  ناج  هب  مراک 

مسر یمن  نامیا  هب  رفک و  هب  وا  راک  رد  **** نم هک  شمغ  رد  ارم  تسین  رفک  نامیا و 

مسر یمن  نایاپ  هب  تسین  ربص  ياپ  نوچ  **** ارم شقشع و  مغ  هنارک  یب  تسیهار 

مسر یمن  ناز  ودب  فرگش  سب  تسیدیص  **** دسر یمن  ناز  ام  هب  زیزع  سب  تسیرای 

مسر یمن  نامرح  تسیا ز  هناهب  تمرح  **** یسر یمه  مکام  تمرح  ام ز  هب  دیوگ 

مسر یمن  ناطلس  تمدخ  هب  را  مروذعم  **** درک ریسا  ار  ملد  وچ  وا  قشع  ناطلس 

مسر یمن  ربلد  رب  رتب  نیا  تفر و  لد  هرامش 212 : لزغ 

مسر یمن  رهوگ  هب  کیلو  منک  یم  ناک  **** مسر یمن  ربلد  رب  رتب  نیا  تفر و  لد 

مسر یمن  رگناوتر  ای  لاصو  رد  ناز  **** ارم وا  قشع  مغ  درک  لاح  شیورد 
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مسر یمن  رد  نادب  رجه  مدش ز  هرمگ  **** تسرد اهلاح  همه  هب  ار  لاصو  غاب 

مسر یمن  رب  دوب  مرج  هچ  ارم  يرآ  **** دنلب �هیاپ  یکی  رای  لاصو  دراد 

مسر یمن  رگید  هب  وچ  متخاسب  وا  اب  **** تسین لاصو  رگ  ارم  تسه  رای  نارجه 

مسفنمه تسین  ياج  رب  ياپ  هرامش 213 : لزغ 

مسک ریگتسد و  تسوا  منک  هچ  **** مسفنمه تسین  ياج  رب  ياپ 

مسرج �هلان  نالیسر  زا  **** شمغ ناوراک  درگ  یپ  رد 

مسسع گس و  دنک  تیامح  هک  **** مرذگ یبش  وا  يوک  رس  رب 

مسگم یلیفط و  متفگن  ات  **** مدشن تبل  �هتسپ  مرحم 

مسوه نیردنا  مه  نم  یتسار  **** دبلط یم  لاصو  لد  شمتفگ 

مسر تسد  رجه  هب  زج  رضحام  **** تسین یلاح  هک  وگب  لد  اب  تفگ 

مسب هن  متفای  رجه  ناگیار  **** تچیه زا  هب  مه  تفگ  ارم  لد 

مسپزاب ياپ  شیپ و  رد  ياپ  **** دنویپ نیا  رد  يرونا  مدیوگ 

مسفنمه تسین  ياج  رب  ياپ  **** میوگ یم  تنیا  زا  کنیا  میوگ 

مشک یم  هک  يافج  هک  رگن  ناهج  راک  هرامش 214 : لزغ 

مشک یم  هک  يافو  دهع  شیپ  هب  ار  لد  **** مشک یم  هک  يافج  هک  رگن  ناهج  راک 

مشک یم  هک  يارب  درس  ياه  هآ  نیا  **** منز یم  هک  قشع  مرگ ز  ياه  هرعن  نیا 

مشک یم  هک  ياضر  رهب  تسین  تسود  نوچ  **** دنشک افج  نمشد  تسود ز  ياضر  رهب 

مشک یم  هک  ياوه  هک  مدیوگن  رخآ  **** درک هنارک  یناهج  وا ز  ياوه  رد  لد 

مشک یم  هک  يارب  هک  نیبب  ایب  يراب  **** يدش اجک  رخآ  تیفاع  راگزور  يا 

مشک یم  هک  يافج  هک  رگن  ناهج  راک  **** لزغ نیا  زور  بش و  يرونا و  تسیرهش 
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مشک یم  يراب  زور  ره  ون  هب  ون  هرامش 215 : لزغ 

مشک یم  يرای  نوچ ز  دوبن  راب  **** مشک یم  يراب  زور  ره  ون  هب  ون 

مشک یم  يراخ  جنر  وز  نامز  ره  **** ارم زگره  یلگ  وز  هتفکشان 

مشک یم  يراک  هب  رخآ  الب  نیک  **** نکم مبیع  مشک  یم  شیالب  رگ 

مشک یم  يراهبون  دیما  رب  **** يد هام  زا  درس  يامرس  تمحز 

مشک یم  يرانک  رب  ار  دوخ  هچرگ  **** دشک یم  منایم  رد  مد  ره  قشع 

مشک یم  يراگن  رهب  زا  مغ  نیاک  **** راگن نوچمه  دوش  يزور  نم  راک 

مشک یم  يراع  شنامصخ  زا  هکنیا  **** یمه مناد  نتشیوخ  تقو  رخف 

مشک یم  يراب  هک  سب  نیا  ارم  سپ  **** لصو رجه و  زا  دیشک  ناوتن  وا  راب 

مشک یم  يرآ  هک  میوگ  یم  هچ  نم  **** مغ درد و  يدیشک  ییوگ  ارم  وت 

منآ يوزرآ  رد  مناج  يوزرآ  يا  هرامش 216 : لزغ 

مناوخ لصو  شوگ  رد  تیاکش  کی  رجه  زک  **** منآ يوزرآ  رد  مناج  يوزرآ  يا 

منانچ یتلود  رد  یشاب  هدید  هک  سپ  ناز  **** منینچ یتنحم  رد  مشاب  هنوگچ  یناد 

منادن یم  تفگ  لد  دش  اجک  یلدشوخ  ناک  **** ییوگن ارم  رخاک  متفگ  درد  هب  لد  اب 

منامنرد زور  نیز  دشاب  هکنانچ  هنرو  **** مبای ماک  هب  يزور  مبایب  ترگ  يرآ 

مناوت یمن  مه  نآ  نونکا  دش  نانچ  نآ  راک  **** لد یمدرک  دنسرخ  هدید  بآ  هب  هگ  هگ 

مناج يوزرآ  يا  تیوزرآ ، مناج ز  **** دیآرب یم  هک  مناد  منادن  همه  نیا  نم 

مناجنرم شیب  نیز  مناج  زا  رت  تسود  يا  هرامش 217 : لزغ 

مناس نیرب  راذگم  يرادافو  رذگم ز  **** مناجنرم شیب  نیز  مناج  زا  رت  تسود  يا 

مناشفا وت  ياپ  رد  ییامرف  هچ  هدنام  ناج  **** دش تراک  رس  رد  لد  ار  ام  یلد  دوب و  ناج 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 871 

http://www.ghaemiyeh.com


مناد دوخ  علاط  نم  ینکن  افو  وت  نم  اب  **** یناد نم  تداع  وت  منکن  افج  وت  اب  نم 

مناملسم هن  رخآ  لد  نیگنس  رفاک  يا  **** يراوخ ینک  هچ  نیدنچ  نیکسم  �هدشلد  اب 

منادرگن وت  زا  يور  نت  رد  مدوب  ناج  ات  **** تسنآ مزع  همه  نیا  اب  متشپ  تمغ  تسکشب 

منانچ زورما  وت  قشع  مغ  اناج ز  هرامش 218 : لزغ 

مناهن درک  ناوت  وت  فلز  مخ  ردناک  **** منانچ زورما  وت  قشع  مغ  اناج ز 

مناشن رابکی  هب  درک  ناهن  هدید  زو  **** مریمض رابکی  هب  تشگ  نایع  هرهچ  رب 

منامنب منامب  وت  یب  رگا  هک  یناد  **** سپ نیا  زا  هک  مشیوخ  مغ  رد  نامم  شیب  نیز 

مناج هب  تسد  درب  وت  قارف  هک  ادوز  **** يریگن تسد  مرگا  تقارف  تسد  زا 

منادن چیه  یمه  تسیچ  نم  نتشک  زا  **** وت ضرغ  ات  منک  هشیدنا  هک  دنچره 

منادن ار  سک  وت  زج  نم  هک  یناد  وت  هرامش 219 : لزغ 

مناهن رای  ادیپ و  رای  ییوت  **** منادن ار  سک  وت  زج  نم  هک  یناد  وت 

مناد هک  یناد  تسرکش و  ياج  ارت  **** یناد هک  مناد  تسا و  ربص  ياج  ارم 

منامه رب  نم  وت  ياضر  يارب  **** يزیرب يراوخ  هب  منوخ  هک  ینارب 

منامگ یهاوخ  تسار  رگا  تسا  نیمه  **** ینیبن مغ  زجب  نم  زا  هک  ییوگ  ارم 

منامنرد مغ  دشاب ز  هک  ناسره  هب  **** هنرگ مدرگ و  داش  وت  لصو  زا  رگ 

منایم رب  ناج  وت  يوج  تسجرد و  وچ  **** دمآ مه  ردنا  مه  وت  نم و  نایم 

منارک رب  وز  میوا و  هک  نیب  ارم  **** ینارک رب  يرونا  زک  تسین  بجع 

مناد یمن  دوخ  راکارف  هر  هرامش 220 : لزغ 

مناز مغ  هب  تتسین  نم  مغ  **** مناد یمن  دوخ  راکارف  هر 

مناد یمه  نم و  زا  یغراف  **** یناد یمه  وت و  رب  مقشاع 
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مناوتن هک  افو  زج  منکن  **** یبیکشن هک  افج  زج  ینکن 

مناملسم نونک  رگ  مرفاک  **** ینعم نیا  رد  ینک  یم  يرفاک 

منامرف هب  ناج  هب  ات  تمتفگ  **** تسنامرف هسوب  هب  ات  میتفگ 

منآ رس  رب  رمع  همه  نم  **** نیا رس  زا  وت  یتساخرب  هچرگ 

منادند هب  يرتشوخ  ناج  نوچ ز  **** نادند وت  مشکرب ز  ناج  هب  یک 

مناج رس  رب  وت  دهع  جات  **** تسلد نیگن  رب  وت  رهم  رهم 

منامیلس متسین  يرونا  **** قشع تیالو  رد  کلم  نینچ  اب 

منامرد تسیچ  منادن  مراد  یم  تسود  نم  ارت  هرامش 221 : لزغ 

مناد یم  لصو  هار  هن  منیب  یم  رجه  يور  هن  **** منامرد تسیچ  منادن  مراد  یم  تسود  نم  ارت 

مناهنپ زار  میوگب  سکره  اب  هک  يراذگب  هن  **** مراک �هراچ  يزاسن  ملاوحا  زگره  یسرپن 

مناوتن ربص  لد  یب  هک  بجاوان  فیلکت  نکم  **** ییامرف ربص  مدنپ  هب  یهاگنآ  يدرب و  ملد 

مناج دوب  لد  لابو  لد  ردنا  وت  لصو  یب  هک  **** ناتسب لد  وچمه  مناج  تخاس  یهاوخن  نم  اب  رگا 

منز یمرب  رس  رب  هچرگ  منص  نیریش  يا  تقشع  زا  هرامش 222 : لزغ 

منز یم  رگید  يار  هن  منک  یم  رگید  رای  هن  **** منز یمرب  رس  رب  هچرگ  منص  نیریش  يا  تقشع  زا 

منز یم  رز  وت  مان  رب  مغ  برضلاراد  هب  بش  ره  **** دوخ راسخر  رب  زور  ات  نم  ینابوخ و  هاش  وت 

منز یم  رد  رب  هقلح  نوچ  ناربلد  ياوه  زا  رس  **** وت نیفلز  �هقلح  رد  هتخیوآ  ملد  دش  ات 

منز یم  رس  رب  زور  ات  مغ  رجه  زا  تسد  ود  بشره  **** وت لصو  دنب  ياپ  ات  دیشکرد  نماد  درب و  لد 

مناشفا وت  رب  ار  ناج  هک  مناج  تحار  يا  ایب  هرامش 223 : لزغ 

مناشنب شوج  نیا  لد  منیشنب ز  وت  اب  ینامز  **** مناشفا وت  رب  ار  ناج  هک  مناج  تحار  يا  ایب 

منادرگ مولعم  ارت  وت  اب  يا  همش  میوگب  **** دش نآ  مه  دوب و  نیا  مه  هک  تسمولعم  هک  لد  لاح  ز 
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منادند بآ  فیرح  دشاب  اور  يرآ  هاوگ  **** نم اب  نامز  کی  ییآ  هک  یهاوخ  ناج  دزم  نادند  هب 

مناد ارت  نآ  دیاشن  نم  مراد  هچره  مراد  هچ  **** ارنآ یشک  نم  شیپ  هک  وت  يراد  هچ  ییوگ  ارم 

مناوخ یمه  لد  ارنآ  هک  مناد  مغ  يداو  یکی  **** میوگ یم  هدید  ارنآ  هک  مناد  نوخ  يایرد  یکی 

منک وت  لاصو  يانمت  هک  مشاب  هک  نم  هرامش 224 : لزغ 

منک وت  لاخ  بل و  ثیدح  هک  ات  میک  ای  **** منک وت  لاصو  يانمت  هک  مشاب  هک  نم 

منک وت  لاصو  يانمت  هدوهیب  هچ  نم  **** هار دبای  یمن  وت  لایخ  هاگرد  هب  سک 

منک وت  لایخ  شیپ  یبش  هک  ات  متکاس  **** درک مناوتن  وت  شیپ  رد  وت  قشع  �هلگ 

منک وت  لاود  فرط  مرس  مشچ و  مدرم  **** میهن یهالک  وت  رگ  ییمدرم  رس  زا 

منک وت  لازغ  مشچ  تفص  اهلزغ  رد  **** میزب ات  منخس  دیآرد  وت  مشچ  هب  رو 

منک وت  لامک  هب  تلامج  فصو  یمه  هک  **** نآ یپ  زا  لامک  هب  دش  دش و  رحس  نم  رعش 

منک وت  لالح  رحس  رب  هن  هچره  يرعاش  **** ارم تسمارح  تسلالح و  رحس  وت  مشچ 

منک یم  تمه  دروخ  رد  نوچ  زاب  هرامش 225 : لزغ 

منک یم  تمهن  غیت  يادف  رس  **** منک یم  تمه  دروخ  رد  نوچ  زاب 

منک یم  تموصخ  وا  اب  منک  رگ  **** رز هردب  دص  وا  سوب  کی  تمیق 

منک یم  تمیق  چناز  وج  کی  هک  هو  **** تساجک نکیل  منک  یم  شوخ  ناهد  نم 

منک یم  تمحر  هک  ینعی  نامز  کی  **** رانک ردنا  تفرگ  ربلد  نآ  مشود 

منک یم  تمحز  هک  متسناد  هچرگ  **** متفایرد يا  هتکن  نآ  رس  رب 

منک یم  تمدخ  زین  اپ  رس  رب  **** راگن يا  متفگ  خوش و  مدرک  مشچ 

منک یم  ناتسد  هک  يرادنپن  ات  هرامش 226 : لزغ 

منک یم  ناغفا  وت  تسد  زا  هکنیا  **** منک یم  ناتسد  هک  يرادنپن  ات 
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منک یم  ناز  یشوخان  نیا  تسشوخ  ناج  **** يا هدروآ  ناج  هب  نارجه  زا  مراک 

منک یم  ناج  زا  هک  ییوگ  یم  تسار  **** ینک یم  لد  زا  هن  ییوگ  یتسود 

منک یم  ناسآ  لد  رب  سکره  شیپ  **** قشع راوشد  رگا  ار  تمهت  یفن 

منک یم  نادند  ود  یس و  نب  زا  **** ربص وت  نیریش  نادند  بل و  یب 

منک یم  ناهنپ  دیشروخ  لگ  هب  ناک  **** تسرتادیپ مه  دیشروخ  زا  نم  رب 

منک یم  نابیرگ  رد  ون  یتوشر  **** تمد ره  ات  شکمرد  نم  زا  نماد 

منک یم  ناشفارهوگ  تنامز  ره  **** عبط يایرد  زا  نکیل  مرادن  رز 

منک یم  ناسارخ  لها  �هولج  **** تیرونا نوچ  ات  قشع  رد  وش  لها 

منک یم  یناگدنز  اناج  وت  یب  هرامش 227 : لزغ 

منک یم  یناهن  ینعم  نیا  وت  زو  **** منک یم  یناگدنز  اناج  وت  یب 

منک یم  یناگدنز  نیدنچ  وت  یب  **** ارچ ات  مشیوخ  راک  زا  داب  مرش 

منک یم  ینارگ  دیاب  یتسار  **** ناگدنز ناهج  رد  نم  هن و  وت 

منک یم  یناد  هک  نینوچ  یتلیح  **** ربص هچ  نکیل  منک  یم  میوگ  ربص 

منک یم  ینامداش  دوخ  مغ  زا  **** ما هدینشب  ات  يداش و  ممغ  زا 

منک یم  یناب  هدید  هر  رس  رب  **** یمدرک انمت  هار  همه  رد 

منیب یم  رای  قشع  هک ز  مغ  ره  هرامش 228 : لزغ 

منیب یم  راگزور  شدرگ  زا  **** منیب یم  رای  قشع  هک ز  مغ  ره 

منیب یم  رازه  یکی  زورما  **** تسدوب يد  هکنآ  زا  کلف  دادیب 

منیب یم  راخ  مخز  همه  نونکا  **** دیاز یلگ  یک  هنامز  خاش  ات 

منیب یم  راظتنا  هچ  هک  رگنب  **** مشاب یمغ  یب  هک  یمد  دنبرد 
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منیب یم  راکشآ  نمشد  دص  **** دزیمانب یتسود  لد  ره  رد 

منیب یم  رایتخا  هب  هن  يرآ  **** دنیب یمن  سک  هک  منیب  یم  نآ 

منیب یم  راوتسا  سک  ياپ  رگ  **** اقح ناهج  رد  هنامز  تسد  اب 

منیب یم  رامش  رد  همه  مان  **** دراد یکی  اب  رامش  هن  نودرگ 

منیب یم  رادیاپ  هن  راک  نیک  **** يراک يرونا  زاسم  رهد  اب 

منیب یم  زاین  تمغ  هب  ار  لد  هرامش 229 : لزغ 

منیب یم  زان  ربک و  همه  تراک  **** منیب یم  زاین  تمغ  هب  ار  لد 

منیب یم  زارط  نآ  رب  هن  نونکا  **** يدوب ام  لصو  يد  هک  هماج  ناو 

منیب یم  زاب  وچ  لد  �هیامرس  **** دیآ دیدپ  یمه  نایز  هنوگ  دص 

منیب یم  زاین  مه  وت  هب  ار  وا  **** شزان دنک  یمه  کلف  هک  ارنآ 

منیب یم  زارد  تمغ  تسد  رب  **** وت �هدرگ  فلز  هک  دنچ  نیه 

موش رای  رب  زورماک  مراد  نآ  رس  هرامش 230 : لزغ 

موش رایع  شک  يدرد  ربلد  نآ  رب  **** موش رای  رب  زورماک  مراد  نآ  رس 

موش رازیب  هعموص  بش و  تاجانم  زو  **** مرآ نامیا  هبطصم  یم و  تابارخ و  هب 

موش رانز  �هتسیاش  هک  تسود  يا  دشاب  **** مین حیبست  هداجس و  هتسیاش  هک  نوچ 

موش راکنا  رس  رب  رگد  هک  یک  دوب  یک  **** رامق تابارخ و  قوشعم و  دراد و  یم  راک 

موش راهنز  هب  هبوت  زا  یمه  یم  ربب  **** راهنز ناوارف  هبوت  مشوخ  شیع  رب  دروخ 

موش رامخ  �هناخ  فکتعم  یمه  نم  **** شاب یشاب  یمه  هبوت  فکتعم  رگا  وت 

موش رایشه  هک  تسین  نآ  رس  تمایق  ات  **** یتسم نیز  ارم  هک  نذوم  تماق  وت و  ور 

موش نامیشپ  قشع  زا  ود  زور  هرامش 231 : لزغ 
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موش ناماس  هب  زاب و  منک  هبوت  **** موش نامیشپ  قشع  زا  ود  زور 

موش ناوید  رس  اب  رگد  راب  **** قشع وید  �هسوسو  کی  هب  زاب 

موش ناملسم  زاب و  موش  ربگ  **** منم نم  رگا  وت  قشع  هک ز  سب 

موش نآ  رس  هب  نم  ینک  هچناک  **** هنب رس  زا  نم  ناج  یبجعلب 

موش ناغفا  هب  هک  شیپ  هب  وت  زک  **** یمتسنادب جاک  ییوت  تسود 

موش نامهب  هب  هاگ  نالف  هب  هگ  **** يا هدرخ  ره  هب  هک  متشگن  وت  نم 

موش نادند  رس  رب  ارت  هک  وب  **** وت روج  مشکب  نادند  نب  زا 

میآ نورب  يدنب  زا  هک  دریگرد  وت  اب  ییوگ  هچ  هرامش 232 : لزغ 

میاسآرب وت  اب  یمد  میوگ  ورف  وت  اب  یمغ  **** میآ نورب  يدنب  زا  هک  دریگرد  وت  اب  ییوگ  هچ 

میآ یمه  ییاج  زا  هک  مرادنپ  هراچیب  نم  **** ییوگ نخس  نم  اب  وت  وچ  نکیل  نآ  ياج  مرادن 

میاشگب وت  زا  ات  عقف  مدنبربوت  زا  ات  رمک  **** میوج یم  هچ  ییوج  یم  هچ  رخآ  نیزک  ییوگ  ارم 

میاخ یمه  یتسد  نامه  ینعم  نیا  زا  تسد  مرادب  **** هن هنرو  وت  اب  میوگب  یهاوخ  رگا  مراد  یمغ 

میاجرب ياپ  نکیلو  متسد  یهت  هچرا  سرتم  **** يراد ورگ  لد  نوچ  هدب  مهاوخ  يا  هسوب  رگ  ناج  هب 

میاپ رد  قافآ  همه  دیآ  گنت  وت  یب  هنرگو  **** یکلم رب  تسد  مداهن  وت  رب  مهن  یتسد  رگا 

میاورپ تسین  ودنه  وچ  یهاوخ  یتسار  یم  رگا  **** یتسر يرونا  زیرگب  هک  دیوگ  نامز  ره  تقارف 

میداهن وت  فلز  رس  ردنا  لد  تخر  ات  هرامش 233 : لزغ 

میداشگ هبانوخ  وت  قشع  مغ  خر ز  رب  **** میداهن وت  فلز  رس  ردنا  لد  تخر  ات 

میداهن تسارافو  هب  ار  خر  وت  هار  رد  **** میتفرگ تسین  افج  هب  ار  ناج  وت  راک  رد 

میداتف ياپ  زا  وت  لصو  بلط  ردناو  **** میتفرب تسد  زا  وت  يور  يوزرآ  رد 

میدادب رارقا  وت  يور  یگدنب  رد  **** ماکان هب  میتشگ  وت  رادید  �هنتف  نوچ 
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میدابم دازآ  وت  قشع  مغ  دنب  زا  **** میدرگن شیوخ  لجا  دنب  �هتسب  ات 

میداز وت  قشع  اب  هک  میریم  وت  قشع  اب  **** تقشع مغ  زا  میهرن  مه  لجا  هب  ین  ین 

میدیسر لد  دارم  هب  رخآ  هرامش 234 : لزغ 

میدیدب مه  هب  ارت  ار و  دوخ  **** میدیسر لد  دارم  هب  رخآ 

میدیشچ اهبرش  وت  لعل  زو  **** میداشگ اهبات  وت  فلز  زا 

میدیمرایب یسفن  وت  اب  **** دوب سفن  مه  قارف  هکنآ  یب 

میدیرد اهماج  وت  نت ز  رب  **** میتسکش اهبوت  وت  تسد  رب 

میدینش ناج  شوگ  هب  وت  زار  **** میدربب لد  عبط  هب  وت  زان 

میدیرخ یتخورف  هک  یقرز  **** تداع مسر و  نابز  هب  ام  اب 

میدیشکرد هنامز  درگ  طخ  **** میداهن وت  دهع  طخ  رب  رس 

میناگدنز ببس  وت  بوخ  يور  يا  هرامش 235 : لزغ 

مینادواج برط  وت  لصو  هزور  کی  **** میناگدنز ببس  وت  بوخ  يور  يا 

مینارماک دوبن  وت  لاصو  اب  زج  **** مینامداش دوبن  وت  لامج  اب  زج 

میناگدنز زا  سفن  نآ  تسین  بوسحم  **** منز سفن  کی  را  وت  بوخ  يور  دای  یب 

میناهن درد  تفآ  وت  يداش  يا  **** وت قارف  زا  ارم  تسیناهن  يدرد 

میهاوخ یمن  ناج  میدادب و  لد  هرامش 236 : لزغ 

میهاوخ یمن  ناهن  زج  یتولخ  **** میهاوخ یمن  ناج  میدادب و  لد 

میهاوخ یمن  نایم  رد  لد  ياپ  **** ام تولخ  تسه  هک  یناهن  زا 

میهاوخ یمن  ناج  هک  ناز  را  دیاش  **** تسا شیب  ناج  ارم ز  وت  تمدخ 

میهاوخ یمن  ناود  ره  یتسه  **** تسام تموصخ  لد  ناج و  یتسه 
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میهاوخ یمن  ناوختسا  رب  همقل  **** تسشوخ هن  ناج  دوجو  يوب  وت  اب 

میهاوخ یمن  نارگید  تمحز  **** يازفم نیا  رب  هقوشعم و  نم و 

میهاوخ یمن  نابتلق  یبرطم  **** دب دشابن  يا  هشیش  دوب  رگ 

میوج هک  زا  دوخ  لد  نامرد  هرامش 237 : لزغ 

میوگ هک  اب  شیوخ  �هناسفا  **** میوج هک  زا  دوخ  لد  نامرد 

میوج هچ  نآ  مباین  هک  يزیچ  **** مراک هچ  نآ  دیورن  هک  یمخت 

میور هب  منص  يا  تخر  زا  رود  **** ییوردرز قارف  دروآ 

میوک تسدش  نازحالا  تیب  **** وت خر  یب  رصع  فسوی  يا 

میوپ دنچ  دیما  میب و  نوچ  **** هارمه ود  اب  صرح  هر  ردنا 

میوج ود  دور  یمه  هرهچ  رب  **** دنچ رگو  مبل  نآ  رب  هنشت  نم 

میور گنس و  هنرگا  تستقو  **** يرآ تقرف  مدش ز  گنس  یب 

فرح ن

نادنوادخ وت  يور  �هدنب  يا  هرامش 238 : لزغ 

نادنمدرخ وت  فلز  �هناوید  **** نادنوادخ وت  يور  �هدنب  يا 

نادنبلد هتسر  هتسر  هتسارآ  **** ار تبوخ  يور  لامج  رازاب 

نادنخ لد  راظتنا  رد  نایرگ و  **** يراد يرواجم  رد  سپ  ره  رد 

نادنچ دنک  یمن  افو  مایا  **** مدنبرد هدعو  هب  ینک  هچ  نیدنچ 

نادند نب  زا  هنرگو  یهاوخ  رگ  **** دیآ تقو  هک  ات  باتشم  ییوگ 

نادنویپ کین  ناشن  تسین  ناک  **** مراد یتیاکش  تدب  يوخ  زا 

نادنس رس و  يرونا  مغ  تنیا  تفگ  **** دمآ دیدپ  نآ  باوج  هب  ترجه 
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ندمآ دهاوخن  رس  نم  رب  قشع  هرامش 239 : لزغ 

ندمآ دهاوخنرب  لگ  نیا  زا  اپ  **** ندمآ دهاوخن  رس  نم  رب  قشع 

ندمآ دهاوخن  رگید  شا  یپ  زک  **** دنک تروص  ملد  مغ  ره  رد  هچرگ 

ندمآ دهاوخن  رس  مغ  نیا  لد  رب  **** تسنت رد  ناج  ات  هک  مناد  یمه  نم 

ندمآ دهاوخنرب  میاد  ربص  **** شدب يوخ  اب  خرچ  دیاینرب 

ندمآ دهاوخنرد  رد  زا  شلصو  **** راظتنا درد  هب  دش  نوریب  رمع 

ندمآ دهاوخن  رتمک  نامساز  **** روج هب  دمآ  شیب  هام  زا  نسح  هب  نوچ 

ندمآ دهاوخن  رواب  تنم  زک  **** سرپب تقشع  زا  نم  لاح  شمیوگ 

ندمآ دهاوخنرب  نافوط  وت  یب  **** يرونا راگنا  مک  یناج  مدیوگ 

ندوب التبم  تسیچ  یقشاع  هرامش 240 : لزغ 

ندوب انشآ  تنحم  مغ و  اب  **** ندوب التبم  تسیچ  یقشاع 

ندوب اضق  كوان  فده  **** نتشگ الب  رجنخ  رپس 

ندوب ادج  اهدنب  همه  زا  **** ياپ تتسب  هب  نوچ  قوشعم  دنب 

ندوب اتود  وا  فلز  رس  نوچ  **** رمع همه  وا  يالب  راب  ریز 

ندوب اوه  �هرذ  وا  شیپ  **** دومنب خر  وچ  شخر  باتفآ 

ندوب ادج  یتلود  همه  زو  **** نداد اضر  یتنحم  همه  هب 

ندوب افو  رس  رب  نانچمه  **** یشاب افج  دص  بوکدگل  رگ 

ندوب ایسآ  نیریز  گنس  **** دنک سآ  تناوختسا  رگا  قشع 

ندومن ام  هب  ییور  ینیبن  تحلصم  مه  هرامش 241 : لزغ 

ندودز مغ  راگنز  ام  لد  �هنییاز  **** ندومن ام  هب  ییور  ینیبن  تحلصم  مه 
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ندومن یگدنب  زج  تسیور  هچ  وت  يور  اب  **** ار نامسآ  دیشروخ  تسراک  يور  هک  اجناز 

ندوتس نتشیوخ  نیز  دریگن  تلد  رخآ  **** دنناوخ هچ  یمه  ار  نیو  ربکت  نیا  تسیچ  رب 

ندونش تشوخ  لوق  ندوسب  تژک  فلز  **** دیابب یبش  ار  ام  رخآ  وت  تلود  رد 

ندوبر لد  هلمج  رد  ملسم  ارت  مدرک  **** ابیز ناخر  يراد  قحلا  هللاو  تنسحا 

ندوزف نیرب  ناوتن  يرآ  تسارت  نامرف  **** دشاب حابم  ار  ام  تناج  نوخ و  هک  یتفگ 

نزم ناج  رب  ارم  ربلد  يا  شتآ  هرامش 242 : لزغ 

نزم نادند  نم  نیکسم  لد  رد  **** نزم ناج  رب  ارم  ربلد  يا  شتآ 

نزم نامیپ  رب  طرش  نک  یتسود  **** یتسود رد  يا  هدرک  نامیپ  طرش و 

نزم نارجه  رب  لصو  نک  یمدرم  **** تسنم نامرد  درد و  تلصو  رجه و 

نزم نادنخ  ارم  تخب  ندرگ  **** نکم نایرگ  ارم  تخب  �هدید 

نزم ناگوچ  ملد  رب  وگ  ار  فلز  **** شکم رجنخ  مخر  رد  وگ  ار  مشچ 

نزم نادنس  رب  باجنس  �همیخ  **** دنبم نیورپ  رب  توقای  �هدرپ 

نزم ناشیا  هر  یناملسم  رگ  **** دناوت هارمه  ود  ره  نوچ  لد  ناج و 

نک افو  يزور  مرخآ  يرمع  هب  هرامش 243 : لزغ 

نک اور  يزور  متجاح  یسوب  هب  **** نک افو  يزور  مرخآ  يرمع  هب 

نک افج  يرآ  راگزور  نوچمه  وت  **** یناوت ات  يرآ  نم  اب  نک  افج 

نک اود  ار  مدرد  وت  زا  مدرد  هب  **** شاب افش  ار  مجنر  وت  زا  مجنر  هب 

نک اهر  یمحر  یب  هار  نیا  زینوت  **** مراک داتفا  تخس  وت  قشع  رد  وچ 

نکم امغی  ملد  امغی  تب  يا  هرامش 244 : لزغ 

نکم ادیش  ارم  ناج  نامداش  **** نکم امغی  ملد  امغی  تب  يا 
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نکم ادیپ  ارم  ناهنپ  زار  **** رادم ادیپ  نم  مشچ  زا  بوخ  يور 

نکم ابیزان  زاب  ارنآ  رکش  **** ارت دش  ملسم  ییابیز  کلم 

نکم ارفص  یییادوس  نم  وچ  اب  **** یتعاس ره  افج  ربک و  رس  رد 

نکم ادرف  یم  ماج  اب  نوچ  **** نمز یهاوخ  ناج  زورما  را  مهدب 

نکم ناهنپ  شیوخ  �هرجح  نم  ز  هرامش 245 : لزغ 

نکم نادنز  وچ  نم  لد  رب  ناهج  **** نکم ناهنپ  شیوخ  �هرجح  نم  ز 

نکم ناز  مک  تسین  رتشیب  رگا  **** نونکات يا  هتفگ  یم  هک  یمالس 

نکم ناملسم  نوخ  گنهآ  سپ  **** تسا یناملسم  وت  لد  رد  رگا 

نکم ناج  نکم  ناج  نکم  ناج  نکم  **** یمه رکاچ  يریگزاب ز  نخس 

نکم ناهنپ  ار  شیوخ  بوخ  يور  هرامش 246 : لزغ 

نکم ناج  دصق  تست  تسد  هب  لد  **** نکم ناهنپ  ار  شیوخ  بوخ  يور 

نکم ناریو  ارم  ربص  �هناخ  **** هاوخم نادابآ  دادیب  �هرجح 

نکم نآ  يوگم و  ناهاوخدب  مغر  **** وت نوخ  مزیرب  ییوگ  نامز  ره 

نکم نادرگرس  شیوخ  ياوه  رد  **** ارم ناج  يا  نم و  زا  نادرگم  رس 

نکم نایرگ  دوخ  نارجه  مغ  رد  **** راگن يا  تیانج  یب  ار  يرونا 

نکم نیدنچ  افج  رخآ  راد  مرش  هرامش 247 : لزغ 

نکم نیکسم  نم  رازآ  دصق  **** نکم نیدنچ  افج  رخآ  راد  مرش 

نکم نیز  ار  افج  بسا  نیا  زا  شیب  **** ما هدروآ  باکر  رد  مغ  زا  ییاپ 

نکم نیورپ  زا  رپ  نماد  یبش  ره  **** ارم تنابیرگ  هام  مغ  رد 

نکم نیا  نکیلو  نک  یهاوخ  هچره  **** منک یم  رگید  رای  ییوگ  دنچ 
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نکم نیه  ناه و  ریگ و  مدرک  دقن  **** ینک ناج  رد  عمط  مهاوخ  يا  هسوب 

نکم نیریشان  زان  نیریش  ناج  **** شابم نیباک  نارگ  یحور  کبس  نوچ 

نکم نیقلت  نتخیر  نوخ  ار  قشع  **** زیرب نوخ  ار  نالف  ییوگ  ار  قشع 

نکم نییعت  نایم  زا  ار  يرونا  **** تسا یسب  نابرق  ارت  دیع  رسپ  يا 

نم راگزور  اغیرد  ربلد  يا  یتشگرب  نم  ز  هرامش 248 : لزغ 

نم راگزور  اغیرد  رسکی  نم  دهع  یتسکش  **** نم راگزور  اغیرد  ربلد  يا  یتشگرب  نم  ز 

نم راگزور  اغیرد  يدرک  افج  مدرک  افو  **** يدرک التبم  مرجه  هب  يدرک  انع  تفج  ملد 

نم راگزور  اغیرد  دش  نوگرگد  نم  دیما  **** دش نودرگ  هب  نم  شورخ  دش  نوخ  وت  قشع  رد  ملد 

نم راگزور  اغیرد  يدرک  رگد  راب  يدش  **** يدرک رمس  هد  رهش و  هب  يدرک  رگد  لد  نم  اب  وت 

نم رای  هد ز  يربخ  مدحبص  داب  يا  هرامش 249 : لزغ 

نم راک  هدیلوژپ  تسدش  وا  رجه  زک  **** نم رای  هد ز  يربخ  مدحبص  داب  يا 

نم راسگمغ  وا  مغ  زج  تسین  تفر و  وا  **** ناهج همه  ردنا  نم  راسگمغ  دوب  وا 

نم رای  تسه  شمغ  وچ  متسین  رای  یب  **** راک تسوا  قشع  ارم  هک  متسین  راک  یب 

نم رامش  رد  وا  تقرف  دوبن  زگره  **** لصو زور  متفرگ ز  رامش  يا  هنوگره 

نم راگزور  نم و  زور  هب  درگنب  ات  **** راگزور تیاکش ز  درک  هک  یسک  نآ  وک 

نم رانک  زا  ارت  راگزور  دوبرب  **** لزغ نیا  مناوخ  یمه  رانک  لد و  نوخرپ 

نیکم شیوخ  بانط  تنسح  �همیخ  درک  وچ  هرامش 250 : لزغ 

نیمز نامسآ و  دمآرب ز  رمع  شورخ  **** نیکم شیوخ  بانط  تنسح  �همیخ  درک  وچ 

نید لد و  وک  هک  یکی  ناج و  نت و  وک  هک  یکی  **** دنتفگ یم  دندش و  هلاو  همه  نایناهج 

نیب تقیقح  �هدید  نیا  زا  مدید  هکنآ  زا  **** وت تلود  هاگراب  رد  مدنام  تفگش 
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نیز وت  رهب  لقع  درک  ناج  �هضور  قارب  **** تخب وت  رهب  تمس  تخاس  لد  �هرجح  قاور 

نیچرکش لعل  ود  ناز  موش  هلیح  هچ  زا  هک  **** تبجعلاوب لایخ  زا  شود  مدرک  لاؤس 

نیکمت یقشاع  هار  رد  وت  يور  تفای  وچ  **** ناکما يربلد  يوک  رد  وت  يوم  تفای  وچ 

نیزح نانکاس  هب  نیزح و  ناوداج  هب  **** ادیپ ناور  دش  لاح  رد  لصاح  عزج  ز 

نیه دمآ  یسیع  تفگ  یمه  ورم  هب  یکی  **** ناه دمآ  یسوم  تفگ  یمه  هلیح  هب  یکی 

فرح و

وت هایس  طخ  نیا  وت  ضراع  نمیا ز  هرامش 251 : لزغ 

وت هاپس  گنز  زا  دمآ  مور  هب  هک  ییوگ  **** وت هایس  طخ  نیا  وت  ضراع  نمیا ز 

وت هام  �هرط  رب  هدنزارط  تسا  کشم  **** ییوگ هیس  طخ  زا  تمیس  نوچ  بغبغ  رب 

وت هام  هظحل ز  ره  ملان  یمه  دعر  نوچ  **** نشور هم  درگ  رب  مدید  ارت  ربا  ات 

وت يالاب  رب  نسح  يابق  يا  هرامش 252 : لزغ 

وت يابیز  خر  یبوخ  �هیام  **** وت يالاب  رب  نسح  يابق  يا 

وت ياپ  كاخ  تشگ  مغ  شتآ  **** ربص يور  بآ  درب  تفلز  دای 

وت ياغوغ  زا  تسروش  رپ  رهش  **** يا هدرب  اغوغ  هب  لد  نارازه  دص 

وت يار  اب  زج  خرچ  ددرگن  یم  **** نکب يراکمتس  زا  یهاوخ  هچره 

وت ياورپ  متسین  وت  مغ  زک  **** راد روذعم  دسر  مک  تمدخ  هب  رگ 

وت يودنه  گس  نم  يا  نم  كرت  هرامش 253 : لزغ 

وت يور  زا  رود  وت  يور  زا  مرود  **** وت يودنه  گس  نم  يا  نم  كرت 

وت يوربا  مخ  قاط  رب  ود  ره  **** لد نید و  مداهن  تمشچ  بل و  رب 

وت يوک  رد  دنک  یپ  تیور  بآ  **** ار داب  نوچ  مسر  یک  تدرگ  هب  نم 
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وت يوزاب  وت و  مه  ار  نامک  نیا  **** درزگن یم  نارذگب  نم  زا  ییوگ 

وت يولهپ  رد  تسیگنر  ارم  رگ  **** نوخ يوب  یب  وت  گنرین  کی  تسین 

وت يوم  يداهنرب  یتسد  هنرگ  **** دز تساوخ  یلیس  هب  تیور  ار  زور 

وت يوسیگ  رس  اب  دش  يرس  اب  **** لوبق رود  ار  شوگنزرم  فلز 

وت يوس  زا  زغم  تسوا  يوس  تسوپ  **** يا هن  متفگ  اطخ  یبوخ  زا  یهام 

وت يوزرآ  زک  وت  ناج  هب  نم  ناج  يا  هرامش 254 : لزغ 

وت يوج  بآ  نوچ  همه  نم  مشچ  بآ  تسه  **** وت يوزرآ  زک  وت  ناج  هب  نم  ناج  يا 

وت يوزرآ  زا  وت  ياپ  ود  رد  هداتفا  **** يوبکشم يوسیگ  مخ  نآ  مالغ  نم  يا 

وت يوم  وچ  یهایس  هب  دنک  نم  زور  ات  **** نم شیپ  هب  دیآ  وت  يور  لایخ  بش  ره 

وت يوس  هب  متسرف  همان  ياج  هب  ناج  ات  **** تسرف نم  کیدزن  هب  يوم  همان  دنبرب 

وت يوک  كاخ  دهدب  نم  هب  وت  يوب  رگ  **** داب وچ  مهد  یم  ناج  وت  يوب  هب  وت  يوک  رد 

وت يور  یتسود  یهر  مرج  هرامش 255 : لزغ 

وت يوم  شلد  يادوس  تفآ  **** وت يور  یتسود  یهر  مرج 

وت يور  سوه  اهلد  همه  رد  **** دنز اهنت  وت  قشع  سفن  لد 

وت يوخ  �هدزمغ  ره  �هتشک  **** وا هک  نادنآ  نزم  هزمغ  كوان 

وت يوب  ورد  تسوک  ینهریپ  **** گنر بوقعی  فسوی  یسب  تسه 

وت يوک  گس  راگنا  نک  محر  **** نارم ار  دوخ  قشاع  دوخ  رد  زا 

وک نم  ناج  مارآ  دییوگب  نامدرم  يا  هرامش 256 : لزغ 

وک نم  ناسر  تنحم  سکره  يازف  تحار  **** وک نم  ناج  مارآ  دییوگب  نامدرم  يا 

وک نم  ناور  ورس  میوگ  زان  هب  هگ  هگ  **** سکره شیپ  هب  ندرب  مراین  یمه  شمان 
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وک نم  ناتسوب  رد  تسدیفکشن  هک  لگ  نآ  **** لگ ندیچ  هب  سکره  يداش  ناتسوب  رد 

وک نم  نآ  تسادیپ  ناشیا  زا  ندمآ  زاب  **** مناج تفرب  وا  اب  درک  رفس  نم  ناناج 

وک نم  ناتساد  وز  ناگرزب  �همان  رد  **** مزرین یمه  همان  هنیمک  رد  دنچره 

وک نم  نابرهمان  مرادن  نابرهم  نم  **** ینابرهم دنراد  ینام  ناخ و  هب  سکره 

فرح ه

هدرک افج  نم و  لد  هدرب  يا  هرامش 257 : لزغ 

هدرک انشآ  مشیوخ  تقرفاب  **** هدرک افج  نم و  لد  هدرب  يا 

هدرک افو  یتسود  لوا  رد  **** يدرزایب ارم  افج  هب  رخآ 

هدرک ات  ود  وت  قشع  مغ  زا  تشپ  **** منادرگ هنوگچ  اتب  وت  زا  يور 

هدرک اعد  بش  رازه  وت  رب  نم  **** ییوگ دب  رازه  ارم  زور  ره 

هدرک ادج  نم  نم ز  لدو  ناج  **** وت يوم  يور و  قارف  جنر  يا 

هدرک اهر  یقشاع  تنحم  رد  **** ار لد  یب  دنمتسم  نم  هگناو 

هدیرفایب تضحم  تفاطل  زا  دزیا  يا  هرامش 258 : لزغ 

هدیرورپب تفطل  تمحر و  رانک  ردناو  **** هدیرفایب تضحم  تفاطل  زا  دزیا  يا 

هدیرد نایناحور  �هدرپ  هزمغ  هب  تعزج  **** هتسکش نایبورک  �هبوت  هدنخ  هب  تلعل 

هدیرپان غرم  کی  وت  وچ  لزا  �هشیب  رد  **** هتفکشان خاش  کی  وت  وچ  لها  نبلگ  رب 

هدیشکرب لین  سوه  هب  ار  دلخ  ناروح  **** تطخ کشر  يولع ز  ملاع  ناگطاشم 

هدینش کلف  هن  رد  وت  لامج  �هزاواو  **** هداتف تهج  شش  رب  وت  لامک  �هیاس  يا 

هدیمد رگد  یحبص  هدمآرب  رگد  هام  **** سکره لایخ  ردنا  وت  يور  لایخ  زا  يا 

هدیسر نامسآ  رب  وت  يوک  كاخ  دایرف  **** هگرحس ره  وت  دق  �هیاس  يوزرآ  رد 
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هدیرخ ناج  هب  ام  ارت  قشع  غاد  درد و  يا  **** هنرب غاد  ام و  زا  رخب  ناگیار  هب  ار  ام 

هدش باتفآ  کشر  تخر  يا  هرامش 259 : لزغ 

هدش بات  هب  تخر  زا  باتفآ  **** هدش باتفآ  کشر  تخر  يا 

هدش باقن  وا  شیپ  وت  فلز  **** وت ضراع  ود  نآ  تسیباتفآ 

هدش بارخ  رسب  رس  یملاع  **** وت �هزمغ  ریت  منیب ز  دوز 

هدش بم  تخر  ار  يرگتب  **** ور هم  شو  يرپ  يا  تسه  هچرگ 

هدش بابک  يرونا  رگج  **** ترجه مغ  شتآ  رب  تسه 

فرح ي

يا هتشادن  ربخ  لد  زا  زگره  هرامش 260 : لزغ 

يا هتشامگ  نآ  زا  جنر  ملد  رب  **** يا هتشادن  ربخ  لد  زا  زگره 

يا هتشارفارب  روج  تیار  **** وت ات  نامسآ  هدنکفا  رپس 

يا هتشاکن  سک  دنویپ  مخت  **** زگره وت  هک  وت  رب ز  دروخ  هک 

يا هتشاذگ  مهر  نایم  رد  **** هگناو نم  يا ز  هتسج  یهرمه 

يا هدرک  افج  دصق  يا  هدرب  نم  لد  ات  هرامش 261 : لزغ 

يا هدروخ  نم  مغ  ین  يا  هدوب  نم  رب  ین  **** يا هدرک  افج  دصق  يا  هدرب  نم  لد  ات 

يا هدرب  نم  لد  وت  ما  هدید  وت  خر  نم  **** دیدپ وت  نم و  مرج  قلخ  کیدزن  هب  تسه 

يا هدرزآ  نم  رگ ز  هدزاب  يربخ  اب  **** باتم رس  یهنگ  یب  هدشلد  نم  يا ز 

يا هدرپ  نیرد  وت  رگ  ما  هدرپ  نیرد  هن  نم  **** نم لد ز  یشکزاب  یهگناو  يربب  لد 

يا هدرک  نینچ  هن  نوچ  نیا  زا  شیپ  ارم  هکناز  **** نم نادرگم ز  يور  دیما  مراد  وت  هب  نوچ 

يا هدرک  ام  اب  وچ  مریگ  یم  لهس  هرامش 262 : لزغ 
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يا هدرک  ادمع  هک  مریگ  یم  هچرگ  **** يا هدرک  ام  اب  وچ  مریگ  یم  لهس 

يا هدرک  ارفص  هچ  نم  اب  نامز  ره  **** ما هتشگرس  وت  يادوس  زا  دوخ  نم 

يا هدرک  ایرد  هبانوخ  زا  ممشچ  **** تمغ زا  هتسکش  مربص  یتشک 

يا هدرک  ادرف  هدعو  نوچ  ار  لصو  **** نم وت  زا  زورما  درب  مهاوخن  ناج 

يا هدرک  ابیز  تنسحا  شابداش  **** یتعاس ره  ینک  یم  رگید  زان 

يا هدرک  اجنآ  زا  اهیریلد  نیا  **** تسوم یتشپ ز  یسب  ار  تبوخ  يور 

يا هدرک  اوسر  هچ  شقلخ  رس  رب  **** دش وت  راک  رس  رد  نوچ  يرونا 

يا هدرک  شیر  افج  غاد  هب  ملد  نیکسم  هرامش 263 : لزغ 

يا هدرک  شیب  نم  هب  وت  ناهج  همه  زا  روج  **** يا هدرک  شیر  افج  غاد  هب  ملد  نیکسم 

يا هدرک  شیر  رب  همه  ملد  کمن  رپ  يا  **** وا رب  ینک  یم  افج  زونه  دش  شیر  لد 

يا هدرک  شیب  ام  لد  رب  هلمج  نکیل ز  **** بش زور و  تسود  يا  ینک  افج  ناقشاع  رب 

يا هدرک  شیوخ  لد  ام ز  سایق  يرآ  **** دسر یمه  تجنر  هچ  قارف  زا  هک  یتفگ 

يا هدروآ  راذع  ربنع  زا  هم  رب  هرامش 264 : لزغ 

يا هدروآ  رام  کشم  زا  دنرپ  رب  **** يا هدروآ  راذع  ربنع  زا  هم  رب 

يا هدروآ  راگن  لبنس  زا  لگ  رب  **** يا هدنکفا  شقن  ریق  زا  ریرح  رب 

يا هدروآ  راک  هب  نیکشم  طخ  رد  **** نسح دیآ ز  راک  هب  ار  نابوخ  هچره 

يا هدروآ  راز  ریز و  نوچ  ار  حور  **** نت راک  ردناک  يامنم  خر  شیب 

يا هدروآ  رامش  رد  را  يرونا  **** ناقشاع باسح  يدرک  یم  شود 

يا هدروآ  گنس  ریز  متسد  هک  ات  هرامش 265 : لزغ 

يا هدرک  بش  نم  زور  ار  یتسار  **** يا هدروآ  گنس  ریز  متسد  هک  ات 
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يا هدروخ  وا  اب  هک  نیکسم  نآ  ياو  **** دروخ یم  نوخ  لد  وت  قشع  مغ  زا 

يا هدرپ  کی  رد  مایا  اب  هنرگ  **** روج گنهآ  زا  نک  مک  مشیر  هب  کی 

يا هدروآ  وک  هب  وکین  ییزاب  **** يوش یم  رکنم  يدزد و  یمه  لد 

يا هدرورپ  یم  عون  نیا  اهلاس  **** رگم يزاب  نیردنا  تسد  نینچ  اب 

يا هدرک  دوخ  نتشیوخ  رب  متس  نیک  **** نک میلست  شکرد و  مد  يرونا 

يا هدروآ  ربص  ياپ  ردنا  نماد  هرامش 266 : لزغ 

يا هدرکرب  نیتسآ  دادیب  هب  سپ  **** يا هدروآ  ربص  ياپ  ردنا  نماد 

يا هدروخ  منوخ  هک  دوبچ  نیا  زا  شیب  **** وت ناز  مدروخ  هچ  ییوگ  نامز  ره 

يا هدرپ  کی  رد  مایا  اب  هنرگ  **** روج گنهآ  زا  نک  مک  متسد  هب  کی 

يا هدروآ  وک  هب  وکین  ییزاب  **** يور یم  غراف  يزیر و  یمه  نوخ 

يا هدرورپ  ماوت  مه  نوچ  شک  وت  مه  **** تسین هراچ  رگ  تنم  نوخ  زا  يراب 

يا هدرک  دوخ  يرگ  نوخ  دنخرهز و  **** تسیچ ریبدت  ار  هدرک  دوخ  يرونا 

ياخ نادند  خرچ  میوردرز ز  هرامش 267 : لزغ 

ياز تنحم  رمع  میار ز  هریت  **** ياخ نادند  خرچ  میوردرز ز 

يار مراد  هزات  هک  يدبون  هن  **** يور مراد  خرس  هک  يدیما  هن 

ياشگب نم  دنب  هک  میوگ  هکاب  **** سانشب نم  قح  هک  میوگ  هک  اب 

ياپ رس و  ار  هنامز  متسج  زاب  **** تسنم هاگ  هیکت  هک  یسایق  زا 

يادخ دیرفاین  يدهع  کین  **** نیمز طیسب  رد  هک  دش  منشور 

يا یتروص  لامک  هب  اناج  هرامش 268 : لزغ 

يا یتیآ  لامج  نسح و  رد  **** يا یتروص  لامک  هب  اناج 
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يا یتمایق  خر  هب  هک  ناد  یم  **** میوگ هنوگچ  وت  خر  فصو 

يا یتکلم  هب ز  وت  هک  اریز  **** مهاوخن مج  کلم  وت  لصو  اب 

يا یتروص  بوخ  هتسارآ  **** اناج میهد  رگا  فاصنا 

يا یتعاس  هک  منک  هچ  نکیل  **** شاب يرونا  ماارت  هک  یتفگ 

یتسرای راگزور  ارم  رگ  هرامش 269 : لزغ 

یتسراگن نوچ  رای  اب  راک  **** یتسرای راگزور  ارم  رگ 

یتسرای راگزور  اب  هنرگ  **** نم زا  راگزور  وچ  یتشگنرب 

یتسرانک رد  دوصقم  همه  **** ارم هنرگا  رای  مرانکرب ز 

یتسراخ شاک  تسژاژ  هچ  نیا  **** یلگ لصو  ناتسوب  رد  تسین 

یتسرامش رد  لصو  کی  راب  **** چیه مرامش و  یم  رجه  رب  رجه 

یتسراظتنا يور  یکشاک  **** تسین مراظتنا  يور  نیا  زا  شیب 

یتسراگزور هک  اغیرد  يا  **** راک همه  �هیام  تسراگزور 

یتسراب تیرخ  رب  رگا  هک  **** نکم ثیدح  يرونا  شکراب 

یتسراک تاهراک  همه  رد  **** یتسمان تاهمان  همه  رد 

یتسکش دوخ  فلز  رس  نوچمه  هرامش 270 : لزغ 

یتسبب یهر  اب  هک  دهع  نآ  **** یتسکش دوخ  فلز  رس  نوچمه 

یتسکش نم  دهع  هک  دنچره  **** اراگن تمناوخن  دهع  دب 

یتسه هک  نانچ  لد  مناد و  نم  **** دنادن وت  يوخ  تریس و  سک 

یتسخب ملد  افج  راخ  زو  **** يدادن ملگ  افو  خاش  زا 

یتسه لصو  يا ز  هتفایان  **** زورما مرامخ  رد  وت  رجه  زا 
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یتسپ يوس  لیس  نتفر  نوچ  **** وت يوس  نم  لیم  همه  نیا  اب 

یتسدزارد نیا  نک  هاتوک  **** ناج نوچ  زیزع  يا  نم  ناج  زا 

یتسیاب يرظن  خر  نادب  ای  هرامش 271 : لزغ 

یتسیاب يرکش  بل  نآ  زا  ای  **** یتسیاب يرظن  خر  نادب  ای 

یتسیاب يرگد  وا  لد  نوچ  **** وا �هشیدنا  مغ و  رد  ارم  ای 

یتسیاب يربخ  وا  لد  زا  **** وا مغ  رد  مربخ  لد  زا  تسین 

یتسیاب يرب  دیما  زجب  **** دش هتشاک  افو  مخت  یتدم 

یتسیاب يرحس  دش  اهلاس  **** ارم شیع  بش  هریت  نیا  رخآ 

یتسیاب يرثا  ار  نیا  رخآ  **** تسیچ هدیاف  یب  برای  نیا  برای 

یتسیاب يرس  اپ و  نیا  زا  هب  **** نیا زا  سپ  ار  ام  تبحص  �هتشر 

یتسیاب يرذگ  ار  يورنا  **** شلد هب  رخآ  متشاذگب  همه 

یتفرب دوز  سب  هدمآ  تسد  هب  رید  يا  هرامش 272 : لزغ 

یتفرب دود  نوچ  نم و  ردنا  يدز  شتآ  **** یتفرب دوز  سب  هدمآ  تسد  هب  رید  يا 

یتفرب دوز  نالد  گنس  یتسود  نوچ  **** يدیسر رید  نالد  گنت  يوزرآ  نوچ 

یتفرب دوسآرب  وت  قارف  غاد  زا  **** نم لد  وت  لاصو  غاب  رد  هک  شیپ  ناز 

یتفرب دونشخ  وت  لصو  ارم  هدرکان  **** یتسجب دازآ  وت  دنب  زا  نم  هتشگان 

یتفرب دوزفیب  قشع  نم  لد  رد  نوچ  **** يدرک هتخوسلد  نم  ناج  هب  گنهآ 

یتفرگرس ردنا  هکنآ  تسزان  هچ  هرامش 273 : لزغ 

یتفرگرب ام  زا  لد  هرابکی  هب  **** یتفرگرس ردنا  هکنآ  تسزان  هچ 

یتفرگرب يزان  هزادنا  نورب ز  **** متفرگرد يزان  هب  نوریب  هچ  ز 
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یتفرگ رگید  یهر  هدرک  اهر  **** نک یتشآ  نم  اب  هک  متفگ  ارت 

یتفرگ رس  زا  مشخ  گنج و  رد  يدش  **** رابکی هب  نم  اب  یتسود  نآ  غیرد 

یتفرگ رکش  رد  لعل  هگنآ  سپ  **** میس �هروش  ام  رکش  رب  يداهن 

یتفرگ رب  رد  يرگید  ياوه  **** یتفر یتشک و  مغ  ياپ  رد  ارم 

يداد داب  هب  ارم  وت  لد  يا  هرامش 274 : لزغ 

يداتسوا يدومن  هک  سب  زا  **** يداد داب  هب  ارم  وت  لد  يا 

يداتف نم  هب  اجک  وت  رخآ  **** مداتف الب  رد  وت  تسد  زا 

يداهنرب غاد  هب  غاد  مک  **** رخآ شهوکن  ارم  وت  زا  دنچ 

يداشگ نم  مشچ  هبانوخ ز  **** یتفرگرب شیپ  مرزآ ز 

يداش چیه  زونه  هدیدان  **** يدنکف مغ  هب  ارم  ار و  دوخ 

يدابداش وت  مغ  ندروخ  زا  **** لد يا  مناج  تسدش  راوخمغ 

يداهن نورب  نامرف  طخ  زا  ياپ  هک  يدید  هرامش 275 : لزغ 

يداشگرب زاب  افج  روج و  تسد  هک  يدید  **** يداهن نورب  نامرف  طخ  زا  ياپ  هک  يدید 

يداهنرب تسد  وت  يزاب  تسد  هب  مزاب  **** يرمع درب  تسد  وت  يزاب  ياپ  مدرب ز 

يداتف نوچ  راک  نیدب  تفر  تسد  مراک ز  **** ینامز ره  ياپ  افج  هب  یهن  نم  راک  رب 

يداب هچ  رب  هک  منادن  تسین  بآ  تمشچ  رد  **** یخوش زو  مدرگ  یم  وت  شیپ  كاخ  نوخ و  رد 

يداش وت  مندروخ  مغ  هب  وچ  ارم  دش  عبط  مغ  **** ینیبب یمغ  رد  ارم  هک  يوش  نامز  نآ  داش 

يداب داش  تنسحا  دسر  یم  تاهجنر  هن  **** مشاب رای  جنر  همه  هب  تسپ  نیا  زا  ییوگ 

يداز هک  یعلاط  ره  هب  هنامز  ردام  زا  **** دنام وت  زا  تسین  افو  وچ  سک  معلاط ز  رد 

يداد کنانچ  يدادو  يداد  داب  هب  يرمع  **** مدرب کنانچ  مدرب  مدرب و  راک  هب  تقشع 
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يدای هب  اهشیدنا  همه  رد  زونه  ار  وک  **** تداب دای  شومارف  هتشگ  تیرونا  يا 

يدرک منمشد  ماک  هب  تسود  يا  هرامش 276 : لزغ 

يدروخ رگج  مسپ  ناز  لد و  يدرب  **** يدرک منمشد  ماک  هب  تسود  يا 

يدروآرب رس  يدش و  تسد  زا  **** مدروآ رس  رب  قشع  تسد ز  نوچ 

يدرس نیدب  دوش  نینچ  تسود  يا  **** یمرگ نادب  نانچ  ییتسود  نآ 

يدرگرب راگزور  وچ  زین  وت  **** ددرگرب راگزور  وچ  هک  متفگ 

يدرک نانچ  تبقاع  هب  هک  يدید  **** هللاذاعم نینچ  منکن  یتفگ 

يدروخ رد  وت  شترورض  هب  نکیل  **** يرآ يرونا  تسین  وت  دروخ  رد 

يدمآ دای  ام  يزور ز  ارت  رگ  هرامش 277 : لزغ 

يدمآ دایرف  هب  مغ  زا  اجک  لد  **** يدمآ دای  ام  يزور ز  ارت  رگ 

يدمآ داب  وت  لصو  يوس  رگ ز  **** ياج هب  يدنام  یک  هودنا  نمرخ 

يدمآ داتسا  تمشچ  اب  ام  تخب  **** یکپاچ راک  تسد  رب  یکشاک 

يدمآ داد  یهگ  هگ  تفلز  رگ ز  **** یتساخرب ناهج  زا  دادیب  مان 

يدمآ داشلد  هتسویپ  تقشاع  **** يدش نکمم  وت  لصو  یناج  هب  رو 

يدمآ مارالد  زورفا و  لد  سب  هرامش 278 : لزغ 

يدمآ ماگنه  هب  دزیا  مان  هب  هخ  **** يدمآ مارالد  زورفا و  لد  سب 

يدمآ ماد  رد  زورما  مرخآ  **** وت وچ  دیص  یپ  رد  مدوب  هکسب 

يدمآ مادنا  هب  تسچ و  وت  هکناز  **** تفای مادنا  وت  ترشع ز  نآ  راک 

يدمآ ماج  یم و  اب  نم  اب  وت  نوچ  **** منکشب هبوت  هک  مدنناوخ  ماخ 

يدوب يرواد  عبط  ارت  رگ  هرامش 279 : لزغ 
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يدوب يربمیپ  فصو  وت  رد  **** يدوب يرواد  عبط  ارت  رگ 

يدوب يرس  رب  رابرد  عبط  **** تسه تلامج  يربلد  تلآ 

يدوب يرفاک  تسه  ییوت  نوچ  **** یناملسم همه  ردنا  نتفگ 

دوب يرتشم  تناج  لد و  هب  **** چیه يدیسر  وت  هب  رگ  يرتشم 

يدوب يردنلق  يدوب  هدید  **** ارت سیوا  رگ  دهز  همه  اب 

يدومنب هچناک  راد  یم  دای  هرامش 280 : لزغ 

يدوب نآ  فالخرب  افو  رد  **** يدومنب هچناک  راد  یم  دای 

يدومنن يور  چیه  ار  لصو  **** رجه شکاشک  رد  هدید  نم  لاح 

يدوزفارد افج  نونکا  شوخ  شوخ  **** سب تداع و  دوب  تاهنت  زان 

يدوشخبن مدرک و  اهلان  **** يدیشخبن متساوخ  يا  هسوب 

يدوز نیدب  يوش  نامیشپ  سپ  **** يرید نادب  یهد  ییاهدعو 

يدومرف شاهجرخ  یسب  هک  **** ملجخ تبل  زا  دیاب  یتسار 

يدوسآرب رس  درد  زا  ینوچ  **** وگب ناسر و  ودب  نم  تمدخ 

يدوبرب قطن  يوگ  نادب  هک  **** تسلزغ �هویش  هچ  نیا  يرونا 

يدولایب ودب  نماد  وت  ات  **** نخس دیشکرب  خرچ  زا  نماد 

يدید وت  هک  نانچمه  رای  يا  ملد  یب  هرامش 281 : لزغ 

يدید وت  هک  نانچمه  رابرهگ  هدید  **** يدید وت  هک  نانچمه  رای  يا  ملد  یب 

يدید وت  هک  نانچمه  راتفرگ  تسه  **** نم نحتمم  ناج  وت  قشع  فک  رد 

يدید وت  هک  نانچمه  راخ  نم  �هرهب  **** رب نمس  راگن  يا  تراسخر  لگ  زو 

يدید وت  هک  نانچمه  راز  نم  �هلان  **** تسریز �هلان  وچمه  وت  گنچ  وچ  ژوک 
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يدید وت  هک  نانچمه  رای  یب  لد و  یب  **** میوگ هچ  وت  يا  هنوگچ  ییوگ  یسرپ و 

يدیمراو اراگن  يدرب  ملد  هرامش 282 : لزغ 

يدید جنر  اریخ  هللا  كازج  **** يدیمراو اراگن  يدرب  ملد 

يدیسر تمهن  نادب  هللادمحب  **** يدرک دصق  را  ترکاچ  ناج  هب 

يدینش نیا  نم  زا  هک  هللاذاعم  **** تمکح هب  تقشع  زا  نم  متفگ  اطخ 

يدیشک مناج  رتفد  رد  طخ  هک  **** تمارغ مناد  نیا  زا  شیب  دباین 

يدیرخرد مبیع  هلمج  نیا  اب  نوچ  **** مریذپرد تلصو  هب  يراب  نونک 

يراد ربخ  رگم  يرت  يوخدب  هرامش 283 : لزغ 

يراد رگد  یتوارط  زورماک  **** يراد ربخ  رگم  يرت  يوخدب 

يراد رتشیب  لامج  دنویپ و  **** ممشچ لد و  اب  هک  یناد  یم  ای 

يراد ربخ  نم  زاین  مناد ز  **** يزیخرب زان  تسد  هب  هک  يزور 

يرادرب هدرپ  هچ  ملد  زار  زا  **** رخآ ییوت  مه  وچ  لد  �هدرپ  رد 

يراد رگا  دهع  افو و  هب  میوگ  **** مرادافو تسپ  نیا  زا  هک  ییوگ 

يراد رسدرد  امرس و  بشما  **** نک هتوک  هصق  هک  یهج  ياپ  رب 

يراد رب  دص ز  هوشع  تروس  نیز  **** تناش رد  هلمج  نسح  تیآ  يا 

يراد رت  رعش  فیطل و  عبط  نوچ  **** برای يرونا  هک  یهد  مانشد 

يراد رگج  رد  وت  ارم  هنعط  زک  **** تسغاد نیلوا  هن  نتفگ  ناوتچ 

يراد نامسآ  هام  نوچ  يور  هرامش 284 : لزغ 

يراد ناتسوب  ورس  نوچ  دق  **** يراد نامسآ  هام  نوچ  يور 

يراد ناج  هک  ترس  ناج و  هب  هن  **** میوگ یمه  طلغ  يراد  وت  لد 
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يراد نارک  رب  دنچ  ار  شیوخ  **** دوب یهاوخ  یلد و  نایم  رد 

يراد ناهن  نم  یک ز  ات  يور  **** دش ادیپ  وچ  تمغ  رد  نم  زار 

يراد ناهج  تداع  یناج و  **** بجع هچ  افو  یب  یناهن و  رگ 

يراد نامسآ  رب  رس  افج  زو  **** مراد نیمز  رب  يور  تمغ  زا 

يراد نآ  ياج  هچرگ  نآ  زا  دنچ  **** مراد نیا  گرب  هچرگ  نیزا  دنچ 

يراد نارگ  يرونا  رب  هچ  رس  **** درب یهاوخب  یمه  ینارگ  نوچ 

يراد هک  تفص  ره  هب  وت  ار  ام  هرامش 285 : لزغ 

يرادتسود دنکن ز  مگ  لد  **** يراد هک  تفص  ره  هب  وت  ار  ام 

يرازه یکی  افج  هب  هچرگ  **** مرازه یکی  افو  هب  مدره 

يرادن مغ  چیه  هک  وت  خرف  **** درادن سک  چیه  مغ  تچیه 

يراگزور هک  یین  هقوشعم  **** تسدوس هوشع  نایز و  وت  زا  رمع 

يرادن ابق  مغ  هک ز  دیاش  **** ار ناقشاع  ربص  نهاریپ 

يراز رازه  دص  هب  وت  زا  رود  **** متسه وت  يرود  هک ز  میوگ 

يراکدیپس یهز  تنسحا و  **** نآ اب  راک  هچ  ارم  هک  ییوگ 

يراوگرزب یشکرس و  مه  **** متشگ درخ  وت  مغ  ياپ  رد 

يراین ورف  مرس  هب  یتسد  **** زگره هک  رگم  يراد  رس  رد 

يراذگرد شوگ  هب  هصق  نیاک  **** مشچ يرونا  درادن  وت  زا  دوخ 

يرادن رو  ارم  يراد  تسود  رگ  وت  هرامش 286 : لزغ 

يرادتسود رس  رب  نانچمه  منم  **** يرادن رو  ارم  يراد  تسود  رگ  وت 

يرابدرب نم  درب و ز  تسد  وت  ز  **** نم اب  يآ  نورب  یهاوخ  تسد  ره  هب 
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يراگزور تیصاخ  نیدب  يراین  **** هتشذگ يرمع  وت  قشع  مراد ز  هچ 

يراوخ تسداز  قشع  ردام  زا  مه  **** ییوگ وت  قشع  مراوخ ز  هک  میوگ  وچ 

يراک تسد  یهز  يرادیاپ  یهز  **** متسشب يراب  تسد  وت  راک  زا  نم 

يراینرد رس  يرآ و  ردنا  ياپ  ز  **** مشیوخ راک  رد  هک  نآ  رس  يراد  وت 

يراوتسا مادک  رب  افو  ياپ  هب  **** يدرکب يدهع  هک  مداهن  اجنآ  لد 

يرادن ییوخ  بوخ  نینچ  قحلا  هک  **** مدنبن لد  وت  يوخ  اب  هک  هب  نامه 

يرادن مغ  نم  مغ  زک  متفرگ  هرامش 287 : لزغ 

يرادن مه  یغورد  هللا  كافع  **** يرادن مغ  نم  مغ  زک  متفرگ 

يرادن مک  يراب  هیامرس  نیا  زک  **** راد یم  هتسب  میاپ  هوشع  دنب  هب 

يرادن مرخ  یتسود  رد  ملد  **** دنیوگب ار  نمشد  هک  یمانشد  هب 

يرادن ملاع  همه  رد  يریظن  **** ملاع وچ  يراکمتس  ردناک  ورب 

يرادن مکحم  تلد  ياپ  ارچ  **** یتسه هک  یتسد  نیز  وچ  ییوگ  ارم 

يرادن مه  رب  ارچ  نیریش  بل  **** تسا خلت  هک  یناد  نوچ  تسار  باوج 

يرادن مرحم  ارجام  کی  نیا  رد  **** زین ارم  رخآ  تست  تسد  رد  ملد 

يرادن مهرم  مه  وت  مهرم  ییوت  **** ار يرونا  درد  هچرگ  مدیدب 

يرادن مرگ  ملد  تاعارم  هب  مد  کی  هرامش 288 : لزغ 

يرادن مرزآ  تمرح و  ارم  هرذ  کی  **** يرادن مرگ  ملد  تاعارم  هب  مد  کی 

يرادن مرش  نم  هک ز  يرادن  مرش  وت  **** مرادن تسود  ارت  هک  مرادن  تسود  نم 

يرادن مرن  ارچ  شیوخ  رب  وچ  ارناو  **** تست لد  وچ  نسوت  وت  دادیب  بکرم  نیا 

يرادن مرب  نآ  وت  هک  دیآرب  هروس  کی  **** انامه هک  یتشرد  يدنت و  رتفد  رد 
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يراسگمغ وت  مغ  زج  مرادن  هرامش 289 : لزغ 

يرادرامیت وت  رامیت  زج  هن  **** يراسگمغ وت  مغ  زج  مرادن 

يراگدای دشاب  هچ  رتهب  نیا  زا  **** تسراگدای وت  مغ  وت  زا  ارم 

يراگزور مدوب  دیما  نآ  رب  **** وت ینک  شوخ  مراگزور  ات  نادب 

يراک داشگن  مه  رمع و  دش  رس  هب  **** متسب وت  لصو  رد  دیما  همه 

يراسگمغ وت  مغ  راک  يا  هرامش 290 : لزغ 

يراوخداش وت  مغ  هودنا  **** يراسگمغ وت  مغ  راک  يا 

يراوخ مشچ  هب  روخ  �همشچ  رد  **** تیور درک  هاگن  ربک  زا 

يرات زور  تشگ و  نشور  بش  **** تفلز بات  يور و  شبات  زا 

يراگماک لاهن  دنکرب  **** اهلد غاب  وت ز  مغ  رقف 

يراک وت  �هزمغ  تبرض  يو  **** یفاش وت  �هسوب  تبرش  يا 

يرادب دوخ  قارف  دنب  رد  **** منیا زا  شیب  هکنآ  رس  يراد 

يراز رازه  دص  هب  تسنوچ  **** تسنوچ وت  لد  نم  یب  ییوگ 

يرامش یتمینغ  هب  ارنآ  **** ییامن مون  مغ  هک  يزور 

يرای کین  رود  دب  مشچ  **** تنسحا دننک  نیا  نارای  اب 

يراوس ینک  یمه  هشوگ  ره  **** نم اب  روج  بسا  رب  زورما 

يران كولملاهقث  بات  **** ملاظم هگ  ادرف  مسرت 

يراک يا  هتفرگ  ردنا  نم  اب  هرامش 291 : لزغ 

يراکمتس دنک  يرمع  هب  ناک  **** يراک يا  هتفرگ  ردنا  نم  اب 

يرآ دنک  نینچ  وکین  يور  **** نم اب  ینک  یم  تشز  یتسار 
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يرابکی هک  دوش  نکمم  چیه  **** مراد اور  شکب  مه  نیا  زا  دعب 

يراخ دهن  نانچ  يرمع  هب  هک  **** وت زا  تفکش  یلگ  مراگزور 

يرایسب ثیدح  نیا  دنا  هتفگ  **** ییوگ ارم  يا  هسوب  تمیوگ 

يراورخ درک  دای  دوبن  **** مهدب تدیاب  هوشع  را  نکیل 

يراک يا  هدنخ  هب  يرآرب  رگ  **** دوش هچ  منک  وت  راک  رد  هسوب 

يراب نک  دیپس  نادند  رس  **** درک یهاوخ  هایس  مناخر  نوچ 

يرادیرخ دوب  ار  نیا  متفگ  **** مداد وت  لصو  لالد  هب  ناج 

يرازاب زیت  هب  تدنرخب  **** یهدن مکناگیار  را  متفگ 

يراگزاس منک  سپ  نیزک  یتفگن  هرامش 292 : لزغ 

يرای لوق  وکن  قحلا  دزیا  مان  هب  **** يراگزاس منک  سپ  نیزک  یتفگن 

يراد هچره  قح  هب  هن  نایم  رد  ایب  **** يریگ هچ  هنارک  ییوج  هچ  هناهب 

يراک فاصنا  هب  یشاب  فورعم  وت  **** يرآ مهدب  وت  فاصنا  ییوگ  یمه 

يرآ هچ  هناهب  يرادن  ام  رس  **** مدیدب وت  زک  تسگنل  رذع  همه 

يراذگ یم  مغ  ییابر و  یم  لد  هک  **** دیان تسار  نینچ  ونشب  فاصنا  هب 

يراگتساوخ رد  مبوک  هچ  هزره  هب  **** يرود راک  نیز  وت  میوگ  هچ  لد  مغ 

يرادتسود نآ  یقاب  رد  وت  اب  منک  **** مرادزاب رسدرد  نیا  هک  هب  نامه 

يرای دیهد  يرای  یتیگ  ناقشاع  يا  هرامش 293 : لزغ 

يراوخ دومن  يراوخ  ار  ملد  لدگنس  ناک  **** يرای دیهد  يرای  یتیگ  ناقشاع  يا 

يرادتسود هدومنب  لد  یتسود  هب  هتسب  **** مداهن وت  شیپ  لد  لدکی  ناتسود  نوچ 

يراپس لد  هب  مدنام  یناتسلد  عمط  رب  **** مدرپس لد  هاگان  مناتس  لد  هک  متفگ 
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يراوزاس هرابکی  شنابل  زا  دشاب  یک  **** لد نداد  هب  يو  اب  یلیخب  نیا  دشاب  یک 

يرای هسوب  هب  زگره  دهدن  هکنآ  تسیرای  **** يرادن نم  وچ  يرای  یلان  هچ  یمه  دیوگ 

يراز ربص و  هب  یسوب  مباین  یمه  وز  نم  **** دبای داد  زور  کی  نمشد  یمه ز  نمشد 

يرابدرب ربص و  زج  هراچ  هچ  مقشاع  نوچ  **** منیبن یمه  ییور  يرابدرب  ربص و  زج 

يرای مشتحم  غورد  هن  قحلا  هرامش 294 : لزغ 

يراد نآ  ناج  هک  مشکب  تزان  **** يرای مشتحم  غورد  هن  قحلا 

يرایع یکباچ و  همه  نیا  اب  **** ناج يا  دیشک  ناوت  ییوت  وچ  زان 

يرادنپ دیرفآ  تتمحر  زا  **** دزیاک مرکفت  رد  وت  يور  اب 

يرابج یمه ز  مهنن  ندرگ  **** ار نودرگ  ناندرگ  وت  قشع  رد 

يرآ دورف  نم  وچ  یسک  هب  رس  نوچ  **** دشاب اور  مرب  کلف  هب  رس  رگ 

يرازیب هریخ  هب  ناتسم  نم  زا  **** يراب مدش  وت  راز  قشاع  نوچ 

يرادیرخ ناج  هب  ارت  ياهمغ  **** ربلد يا  مدرک  وچ  ارم  شورفم 

يراذگن وت  ارم  یببس  یب  ات  **** مراک دسر  ناج  هب  را  تمراذگن 

يراوخ تمالم و  دص  ودب  وت  زا  **** مشاب يرونا  هن  مدرگرب  رگ 

يراینرد نامیپ  هب  رس  متفرگ  هرامش 295 : لزغ 

يراد هچ  يراب  افج  روج و  رس  **** يراینرد نامیپ  هب  رس  متفرگ 

يراین مدای  ارچ  یمانشد  هب  **** مزرین یماغیپ  هب  رگ  نارای  وچ 

يراسگمغ يرادن  تداع  رگا  **** راد یم  داش  ار  ملد  يراب  مغ  هب 

يراگن یمرب  خی  هب  ممان  وت  وچ  **** میاشگ یک  ات  عقف  تلصو  زا  نم 

يرامش یک  يرامش  زا  ار  سک  وت  **** تشاد ناوترب  یک  وت  لصو  زا  رامش 
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يراک هچ  رد  يراب  وت  ییوگ  ارم  **** راک نیا  دیاب  نیز  هب  هک  میوگ  ارت 

يرای تساوخ  مهاوخ  هک  زا  رای  ییوت  **** مداد داد  دهاوخ  هک  لد  يراد  وت 

يراذگ ردنا  شوگ  هب  ینعم  نیا  هک  **** دراذگ یک  وت  ینعم  یب  لد 

يرانکرب مغ  نیا  زا  ینعم  یب  وت  **** تسار يرونا  مغ  نایم  رد  هچ  ارت 

یشابن نارگ  مبایب  تناج  هب  رگا  اناج  هرامش 296 : لزغ 

یشابن ناج  وچ  يزیزع  هب  رگا  دابم  مناج  **** یشابن نارگ  مبایب  تناج  هب  رگا  اناج 

یشابن نارگید  نوچ  وت  تسرگید  وت  راک  **** يریگن نارگید  زا  دوخ  راک  سایق  ات  ناه 

یشابن نایز  رب  مه  وت  هک  رخب  مغ  هب  مناج  **** مدرک دوس  هک  اقح  مدیرخ و  لد  هب  تقشع 

یشابن نایم  رد  وت  هک  شیوخ  ياهراک  زا  **** مریگنرب کین  دب و  چیه  رامش  نم  نوچ 

یشابن نارک  رب  نینچ  هک  دنک  نانچ  بجاو  **** ار مهر  کی  هب  هدیشک  راک  نایم  رد  يا 

یشابن ناتسادمه  وچ  لصو  هب  ناتسود  اب  **** دشابن ناتساد  ناهج  درگ  هب  وت  رجه  زج 

یشابن ناگیار  زج  یشاب  هچره  هب  اناج  **** مشابن سک  رای  ناج  ناج و  هب  زج  هک  ییوگ 

یشابن ناهج  ناج و  وچ  رود  ناهن و  يو  زک  **** یطرش هب  ناهج  ناج و  هب  تیرونا  دیرخب 

یلاح زورما و  تسشوخ  یتقو  ارم  هرامش 297 : لزغ 

یلاخ هرجح  دینک و  رپ  اهحدق  **** یلاح زورما و  تسشوخ  یتقو  ارم 

یلاح هداب  روایب  دور و  نزب  **** ادرف دوب  دهاوخ  هچ  ات  دناد  هک 

یلاصو ياهبش  رتشوخ ز  ییم  **** نارجه زور  زا  رتزوسلد  یهر 

یلانب ای  ییوگ  رکش  وز  رگا  **** نودرگ تشگ  دهاوخن  دوخ  عبط  ز 

یلاعملا نیز  نید  دجم  دای  هب  **** مشونب ات  هن  نم  تسد  رب  حدق 

یمدادن وت  مغ  تسد  هب  لد  ناج و  رگ  هرامش 298 : لزغ 
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یمداهن نودرگ  رس  رب  طاشن  ياپ  **** یمدادن وت  مغ  تسد  هب  لد  ناج و  رگ 

یمداشگرب دوخ  �هتسب  ياهراک  نیا  **** ارم یتسین  وت  مخ  رپ  فلز  میب  رگ 

یمداتفوا نوچ  وت  هب  ناتب  زا  رپ  يرهش  **** وت ياضق  يدوبن  هتشبن  مرس  رب  رو 

یمداش وت  لامج  هب  یتعاس  شاک  يا  **** وت يالب  ردنا  لد  داتفوا  هچ  نونکاو 

یمدازن ردام  یمدوبن و ز  زگره  **** یکجاک رمع  ارم  دوب  تساوخ  وت  یب  رگ 

یمراد يرای  درد  زج  قشع  ردنا  نم  رگ  هرامش 299 : لزغ 

یمراد يراک  وت  لصو  اب  هزات  ینامز  ره  **** یمراد يرای  درد  زج  قشع  ردنا  نم  رگ 

یمراد يرادرامیت  وت  رامیت  مغ و  زو  **** قلخ مشچ  رد  ماوت  رامیت  راوخ  يدرکن  رو 

یمراد يراخ  هدید  رب  کلف  زا  مدره  هنرگ  **** یمدیچ یم  یلگ  يزور  وت  لصو  غاب  مه ز 

یمراد يراگزور  شوخ  نامدرم  رگید  وچ  رگ  **** راگزور روج  نیدنچ ز  نم  دایرف  یتسین 

یمراد يراسگمغ  بکاوک  زج  رگ  تمغ  رد  **** نامسآ زا  يدشاب  مک  یبش  ره  نم  �هلان 

یمراد رارق  يراب  نالقاع  نوچ  یکشاک  **** وت لصو  اب  نم  راک  يرارق  دریگ  یمن  نوچ 

یمراد يراگدای  تیور  رون  زا  بقل  زج  **** رگا یتشذگب  کیرات  بش  وچ  تقشع  زا  مزور 

یمه میاساین  مغ  زا  نامز  کی  هرامش 300 : لزغ 

یمه میامیپ  هداب  متسه  هک  ات  **** یمه میاساین  مغ  زا  نامز  کی 

یمه میاشگن  ریدقت  �هتسب  **** کیلو نوگانوگ  ریبدت  منک  یم 

یمه میاساین  ناشیز  یمد  نوچ  **** ناربلد يافورد  مشاب  دنچ 

یمه میازفن  رامیت  مغ و  زج  **** ناشو هم  ياوه  رد  ار  لد  ناج و 

یمه میآ  زاب  دیمون  تبقاع  **** دارم میوج  یم  اجره و  مور  یم 

یناد هک  نانچ  يرای  دعاسم  سب  هن  یتخب  هرامش 301 : لزغ 
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یناگدنز يراب ز  مرادن  یتحار  سب  **** یناد هک  نانچ  يرای  دعاسم  سب  هن  یتخب 

ینام هک  اب  وت  رخآ  قفاومان  رای  يو  **** يزیچ هچ  دوخ  وت  يراب  دعاسمان  تخب  يا 

ینادن یم  هک  ادرد  يدرک  هایس  مزور  **** تیور يوزرآ  رد  مدرک  بارخ  یناج 

یناج گنن  هک  ناج  ور  ییور  هریط  تسیاب  **** تیورب يدب  هکنآ  دمآ  نتفر  یتفگ ز 

یناهج نیا  لاوحا  دشاب  هنوگ  هچ  دوخ  ات  **** تلاصو یپ  ردنا  مداد  داب  هب  يرمع 

یناگدنز ناج و  يا  ملاح  يا ز  هن  هگآ  هرامش 302 : لزغ 

یناوج درذگب  یم  تقارف  رد  هک  ادرد  **** یناگدنز ناج و  يا  ملاح  يا ز  هن  هگآ 

یناد کنانچ  يرمع  دیآ  هک  نانچ  يزور  **** مرامش یمه  يزور  مراذگ  یمه  يرمع 

ینابرهم زور  کی  مدیدن  وت  زگره ز  **** ییافو یب  زور  کی  يدیدن  نم  زگره ز 

ینامگدب یک ز  ات  ییافو  یب  دنچ  ات  **** ياشخبب نم  لاح  رب  نک  رظن  نم  راک  رد 

ینامسآ تسیراک  دعاسمان  تخب  يو  **** تیاهن یب  تسیجنر  قفاومان  رای  يا 

ینانچ نم  مشچ  هب  دزیمانب  هرامش 303 : لزغ 

ینامسآ هام  رتوکین ز  هک  **** ینانچ نم  مشچ  هب  دزیمانب 

یناهج ناج  نوچ  زورماک  ایب  **** يد میدوب  لدو  هدید  نوچ  رگا 

یناگیار ناج  دص  هب  میوگ  یم  هچ  **** دمآرب منازرا  تلصو  لد  کی  هب 

ینارک رب  مه  نایم  رد  مه  بجع  **** نم مین  وت  یب  یین  نم  اب  رگا 

یناوت یهاوخ  رگ  هام  نیا  زین  وت  **** رخآ هگ  هگ  ددرگ  هجنر  تلایخ 

یناج هک  دوبن  رذگ  وت  زا  ارم  **** مرای هک  دشاب  لد  هب  نم  رب  ارت 

یناد وت  نآ  نم  زا  يدرگرب  رگ  وت  **** منادن نتشگرب  يور  وت  زا  نم 

یناهج نیا  شیع  تیاغ  يا  هرامش 304 : لزغ 
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ینامداش طاشن و  لصا  يا  **** یناهج نیا  شیع  تیاغ  يا 

یناج زیزع  دشاب  ناج  رو  **** یحور فیطل  دوب  حور  رگ 

یناد هک  نانچ  اتب  وت  زا  رود  **** ام یب  وت  يا  هنوگچ  هک  یتفگ 

یناوت رگا  ریگرب  یجنر  **** مناوتان تخس  وت  درد  زا 

ینارگ نکم  یمه  شیب  نیز  **** تعانق یشسرپ  هب  میدرک 

یناگرازه يدوب  يراک  **** یسوب هب  يدب  یسر  تسد  رگ 

ینز یم  نمرخ  کشم  زا  هام  درگ  هرامش 305 : لزغ 

ینز یم  نم  نمرخ  ردنا  شتاو  **** ینز یم  نمرخ  کشم  زا  هام  درگ 

ینز یم  نشور  زور  زارف  رب  **** ارچ يرود  نیدب  ار  بش  �هدرپ 

ینز یم  نت  غراف و  هتسشن  وت  **** منز یم  رس  رب  وت  يادوس  نم ز 

ینز یم  نف  نیا  هک  متسنادن  نم  **** نم يرارطب ز  یتسدربب  يا 

ینز یم  نماد  ریز  رد  دوخ  لبط  **** منتشک رب  يا  هدرکشب  نیتسآ 

ینز یم  نمشد  يور  ردنا  هن  وک  **** رت هتسهآ  وگب  ار  ناگژم  ریت 

ینز یم  نم  رس  رب  نآ  یتدم  **** مهد تیاپ  فک  رب  نم  يا  هسوب 

ینعم یب  رادلد  یهز  یتشگرب  يدرب و  ملد  هرامش 306 : لزغ 

ینعم یب  رازآ  نیا  زا  دوصقم  ارت  رخآ  دوب  هچ  **** ینعم یب  رادلد  یهز  یتشگرب  يدرب و  ملد 

ینعم یب  رای  یناهج  تدنناوخ  هک  يراد  اور  **** مرازایب نم  ات  نادب  ندرک  افج  نیزا  راگن 

ینعم یب  رازاب  نادب  انیراگن  هرغ  وشم  **** ترازاب دنچ  يزور  تسزیت  رگد  ییاج  رگو 

ینعم یب  راتفگ  نیا  زا  متسدنامب  ناریح  نونک  **** مراذگنب زگره  ارت  مرمع  ات  هک  یتفگ  یمه 

ینکفا ینابز  ردنا  لصو  مان  هرامش 307 : لزغ 
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ینکفا ینامگ  رد  ار  ملد  ات  **** ینکفا ینابز  ردنا  لصو  مان 

ینکفا ینارک  رب  ار  نتشیوخ  **** ملد ددنب  نایم  رب  ناج  نوچ  تسار 

ینکفا یناهج  ردنا  نامز  ره  **** یشتاک يراد  تسود  نآ  ناهج  زا 

ینکفا یناج  قلح  رد  نوچ  فلز  **** دنکفا شناراب  ریت  ردنا  تمشچ 

ینکفا ینارق  مغ  رهپس  رب  **** ندش مهاوخ  ییداش  نیرق  نوچ 

ینکفا یناوختسا  ما  هلاون  رد  **** دیپس ینادند  رمع  رد  منک  رگ 

ینکفا ینابساپ  رب  رظن  رگ  **** نایز تچ  ییوکن  رد  یهاشداپ 

ینکفا ینامسآ  رب  رگ  هیاس  **** دوش يدیشروخ  هک  يراد  یعلاط 

ینکفا یناشن  مان و  اب  كوب  **** يرونا راک  هک  ییوگ  ار  رجه 

ینکفا ینانچ  ياپ  رد  هکنیا  **** تسروخرد شنینچ  يراکورس  اب 

ینک داش  ارم  زورماک  يراد  نآ  رس  هرامش 308 : لزغ 

ینک دازآ  تمغ  زا  ارم  نیکسم  لد  **** ینک داش  ارم  زورماک  يراد  نآ  رس 

ینک دابآ  دوخ  رابرکش  لعل  بل  ناز  **** بارخ تشگ  وت  مغ  زک  ملد  ربص  �هناخ 

ینک داب  رب  هدنا  همه  بآ و  ینزرب  **** ارم يادوس  شتاز  ماوت و  ياپ  كاخ 

ینک دادیب  همه  یهد و  داد  �هدعو  **** ارم رمع  همه  هک  دیاین  مرش  ترخآ 

ینک داش  نم  لد  یمالس  هب  رگ  دوش  وچ  **** تمغ تمالس ز  هار  ارم  شومارف  دش 

ینک یم  اربت  نم  زا  هانگ  یب  هرامش 309 : لزغ 

ینک یم  ام  اب  تسیراوخ  زا  هچنآ  **** ینک یم  اربت  نم  زا  هانگ  یب 

ینک یم  ادمع  هک  مناد  یم  هچرو  **** وت يراکاطخ  مریگ  یم  لهس 

ینک یم  ارفص  هچ  نم  اب  نامز  ره  **** ما هتشگرس  وت  يادوس  زا  دوخ  نم 
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ینک یم  ایرد  هبانوخ  زا  ممشچ  **** بجع يا  تستسکش  مرمع  یتشک 

ینک یم  ادرف  هب  ملصو  �هدعو  **** تمغ زا  زورما  درب  مهاوخن  ناج 

ینک یم  ابیز  تنسحا  شاب  داش  **** یتعاس ره  ینک  یم  رگید  زان 

ینک یم  اجنآ  زا  اهیریلد  نیا  **** تسیوق یتشپ  ارت  وت  بوخ  يور 

ینک یم  اوسر  هچ  شقلخ  رس  رب  **** دش وت  راک  رس  رد  نوچ  يرونا 

ینک یک  ات  افج  نم  اب  ناهج  ناج  يا  رخآ  هرامش 310 : لزغ 

ینک یک  ات  اهر  تبحص  نماد  زا  دهع  تسد  **** ینک یک  ات  افج  نم  اب  ناهج  ناج  يا  رخآ 

ینک یک  ات  افو  رهم و  �هراغیب  ارم  سپ  **** بش زور و  يرادن  يراکافج  روج و  زجب  نوچ 

ینک یک  ات  اغد  نم  اب  متخابرد  همه  نوچ  **** ناهج نآ  ناهج و  نیا  تقشع  درن  رد  متخاب 

ینک یک  ات  ابق  مربص  نهاریپ  نم  ناج  **** رس مداهنب ز  هرابکی  یگجاوخ  هالک  نوچ 

ینک یک  ات  افج  رخآ  وا  يور  زا  راد  مرش  **** يا هدینادرگ  يور  نوچ  يرونا  يافو  زا 

ینک یم  ناهنپ  يور  ناج  يا  نم  زا  هرامش 311 : لزغ 

ینک یم  نادنز  وچ  نم  رب  ناهج  ات  **** ینک یم  ناهنپ  يور  ناج  يا  نم  زا 

ینک یم  ناهنپ  هدیدزد  �هدنخ  **** نم ات ز  مزار  تشگ  اراکشآ 

ینک یم  ناسآ  تسراوشد  هچرگ  **** نتخیر نازیزع  ياهلد  نوخ 

ینک یم  ناتسد  رکم و  زا  وت  هچنآ  **** سکچیه ندرک  هب  دراد  یک  هرهز 

ینک یم  نآ  نم  نیکسم  لد  اب  **** افج روج و  زا  ددرگ  نکمم  هچره 

ینک یم  نوریب  هزادنا  زا  زان  هرامش 312 : لزغ 

ینک یم  نوخ  ملد  ندروخ  رگج  زو  **** ینک یم  نوریب  هزادنا  زا  زان 

ینک یم  نوزفا  وت  يراد  هلک  رد  **** منک یم  مک  یشکرس  زا  نم  هچره 
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ینک یم  نودرگ  روج  نیا  اب  زین  **** رجه غیم  رد  سب  هن  تراسخر  هام 

ینک یم  نوگرگد  عون  دص  هزات  **** میهدرد نت  افج  زا  عون  کی  هب  نوچ 

ینک یم  نوریب  ياپ  زا  راخ  کین  **** تسارت يزاب  نیردناک  یتسد  تنیا 

ینک یم  نوچ  وگب  يراب  نخس  نیا  **** مروآ کین  نم  هک  ییوگ  نامز  ره 

ینک یم  نونکا  هک  دیآ  نیا  وت  زک  **** دوبن زگره  يرونا  باسح  رد 

ینک یم  ییالب  گنهآ  زاب  هرامش 313 : لزغ 

ینک یم  ییالتبم  ناج  دصق  **** ینک یم  ییالب  گنهآ  زاب 

ینک یم  ییافج  دصق  نامز  ره  **** دش وت  دنبرد  هک  يرادافو  اب 

ینک یم  ییاهلکش  هفرط  هکناز  **** وت عبط  رب  یسک  فقاو  دوش  یک 

ینک یم  ییایر  زا  لد  زا  هن  نآ  **** بلط ار  ام  ینک  یم  رگ  یهگ  هگ 

ینک یم  ییایمیک  مد  ره  هکناز  **** تسد هب  دیان  وت  لصو  يایمیک 

ینک یم  ییاقب  لاط  ارم  ای  **** میلگ ریز  نیرد  يزیچ  مه  تسه 

ینک یم  ییازغ  يرادنپ  تسار  **** نامداش نتشک  قاشع  زا  يدرگ 

ینمشد رگ  یتسود  رگ  اتسود  هرامش 314 : لزغ 

ینشور ناهج  نیریش و  ناج  **** ینمشد رگ  یتسود  رگ  اتسود 

ینز یم  رد  ناو  تسناج  هدنا  **** لد نید و  مدرک  وت  راک  رس  رد 

ینکفا ياپ  رد  راب  دص  یتعاس  **** شنزرس رد  مرگ  رس  مراینرب 

ینم نوخ  رد  هتسویپ  ار  مغر  **** ماوت راک  رد  هک  یناد  یمه  ات 

یندرک رگ  وشم  نوریب  رس  هب  سب  **** تندرگ ردنا  تنوخ  ییوگ  دنچ 

ینکشب یسوبب  نم  فاصم  نوچ  **** رازراک دیاب  هچ  نیدنچ  تنم  اب 
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ینسوت نیز  رذگرد  نک  یمدرم  **** تشگن نسوت  يرونا  اب  کلف  نوچ 

ییآ راهبون  نیرق  نسح  رد  هرامش 315 : لزغ 

ییآ راگزور  ریظن  روج  رد  **** ییآ راهبون  نیرق  نسح  رد 

ییارایب یمه  رگد  گنر  زا  **** تعاس ره  هک  يا  هنامز  خاش  نوچ 

ییآ رانک  رد  زاب  وت  هکنآ  دنام  **** دمآ نایم  رد  دوب  هک  هدعو  ره 

ییآ راک  هب  ار  زور  هچ  وت  رخآ  **** مزور دوشورف  یم  وت  راک  رد 

ییآ راز  ياهلان  رس  اب  ات  **** مدرگرب وت  زا  هک  مرس  هب  ییوگ 

ییآ راوتسا  لوق  هب  هک  مناد  **** مناد ارت  نم  هک  روخم  دنگوس 

ییآ راغ  رای  رفک  هب  هک  اقح  **** يزومآرد يرونا  قشع ز  رگ 

ییابیز یکباچ و  همه  نیا  هرامش 316 : لزغ 

ییآ یمه  اجک  زا  نینچ  نیا  **** ییابیز یکباچ و  همه  نیا 

ییابیز هب  يرزآ  تب  نوچ  **** ییوکین هب  هدراچ  هم  نوچ 

ییادیپ هب  ات  تسناهن  هم  **** هللاذاعم ارت  مناوخن  هم 

ییاجره رارق و  یب  ود و  بش  **** زیمآ گنر  تسرت و  درس و  هام 

ییارآ ملاع  دیشروخ  وت  هک  **** دننام یمه  تندرک  ناوت  یک 

ییابیز يربلد و  همه  يا  هرامش 317 : لزغ 

ییاشخبن یم  چیه  ملد  رب  **** ییابیز يربلد و  همه  يا 

ییاسآرب وت  هک  يدنا  دیاش  **** داب وت  جنر  يادف  نیکسم  لد 

ییالاپ دنچ  هدید  زا  منوخ  **** رت قیال  هدید  ار ز  مرس  يا 

ییامنن دربتسد  ار  خرچ  **** تسهرگرپ خرچ  تسد  زا  مراک 
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ییاشگب خرچ  تفه  هرگ  **** نامرف کی  مکح  هب  یهاوخب  رگ 

ییامرف هچ  رگد  ار  يرونا  **** زین ناج  مهد  مداد و  وت  هب  لد 

ییاجک دوخ  وت  رخآ  الها  ابحرم و  هخ  هرامش 318 : لزغ 

ییاین ام  کیدزن  یسرپن  ام  لاوحا  **** ییاجک دوخ  وت  رخآ  الها  ابحرم و  هخ 

ییامن امب  ییور  هگ  هگ  هکنیا  تسلهس  **** رخآ هنرگا  يور  رد  تمیوش  یمن  دوخ  ام 

ییانشآ هناگیب  ییوربوخ  يوخدب  **** دیاین تشوخ  هچرگ  یهاوخ  تسار  هدرخ  یب 

ییام نآ  وت  رخاک  دنادن  ردق  نآ  مغ  **** دراد هرهز  هچ  اتفگ  متشکب  تمغ  متفگ 

ییاهر مغ  تسد  زا  مثیدح  کی  هب  يداد  **** مهاوخ تنینچ  کنیا  یفاش  باوج  قحلا 

ییاجک رد  هک  اب  وت  مگنل  هن  نخس  نیز  نم  **** نم منک  رتب  دب  زک  مرایم  نادب  ییوگ 

ییاپ هچ  یم  دوز  نیه  يرادن  نآ  تسد  ین  **** ییوگچ یم  ریخ  ناه  مرادن  نیا  گرب  هن 

ییانشور ناج و  يا  نک  یم  شیوخ  راک  وت  **** يزور هریت  ریگ  مک  دشابن  يرونا  رگ 

ییوکن تیآ  وت  يور  يا  هرامش 319 : لزغ 

ییوربوخ لامک  وت  نسح  **** ییوکن تیآ  وت  يور  يا 

ییون هب  يا  هنتف  وت  مدره ز  **** ار نهک  ملاع  هدش  بتار 

ییوخ گنت  هب  تلد  هک  نانوچ  **** يراب گنت  هب  تبل  فورعم 

ییوج هچ  همه  نیا  زا  وت  برای  **** یناج نیمک  رد  لد و  يدرب 

ییوگ هچنآ  دوخ  ینک  وت  قحلا  **** میوگ وت  اب  لصو  بش  ییوگ 

ییوک هچ  رد  اجک و  وت  متفگ  **** مدیسر ناج  هب  تمغ  يوک  رد 

ییوگ هک  نخس  کی  دنچ ز  ات  **** رخآ تبیغ  هزور  ودب  اتفگ 

ییوا لاوج  رد  وت  هوشع  زک  **** منآ فلز  راوج  هب  مه  نم 
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ییوکن زا  رتوکین  یبوخ  رتبوخ ز  يا  هرامش 320 : لزغ 

ییوگن ارم  رخآ  یتسدش  ارچ  وخدب  **** ییوکن زا  رتوکین  یبوخ  رتبوخ ز  يا 

ییوکن ار  تیبوخ  تسمخز  مشچ  هچ  برای  **** تیاغب ییوخدب  رد  یمامت  ییوکین  رد 

ییوربوخ يوخدب  ییانشآ  هناگیب  **** ییازف ینمشد  هگ  ییامن  یتسود  هگ 

ییوش هچ  افج  تسد  منوخب  یتعاس  ره  **** نم زا  تیانع  تسد  یتفرگرب  هک  مریگ 

ییوج هناهب  وت  ات  تسرید  ریسدوز  يا  **** رگید رازه  مراد  ییوگ  یهن و  ممرج 

يوگم شیب  نیشنب  ینامز  ياشگب و  هطرق  هرامش 321 : لزغ 

يور دراد  نینچ  زورما  هک  يامنب  يور  **** يوگم شیب  نیشنب  ینامز  ياشگب و  هطرق 

يوم وچ  هیوم  زا  منت  دش  هرگ  ياریذپ  هک  **** ياشگب دنبب و  يوم  هرگ  رذع و  رد 

يوجم تسج  هنب و  لد  میدمآ  تسد  هب  نوچ  **** وت نتسج  رد  هلبآ  ملد  ياپ  هدش  يا 

يوبس گنس و  نیا  مهب  رخآ  ندز  دیاب  زاب  **** نم لد  يوبس  تسکشب  وچ  وت  قشع  گنس 

يوشب تسد  منک  هچ  ییوشب  تسد  وز  وت  رگ  **** تسش وت  قشع  لگ  دهاوخن ز  ياپ  يرونا 

یعابر

فرح ا

انع درد و  نیا  دسر  نایاپ  هب  هک  متفگ  هرامش 1 : یعابر 

اداب تشوگ  هب  نم  ثیدح  هتسویپ  هرامش 2 : یعابر 

ار ام  دناشن  يا  هشوگ  هب  ربص  هن  هرامش 3 : یعابر 

ار هچب  يزار  دامع  يرز  دروآ  هرامش 4 : یعابر 

ارت تسین  یتیاهن  رگم  رجه  يا  هرامش 5 : یعابر 

فرح ب

بات تحار و  یناوج و  بش  وچ  لد  نیا  هرامش 6 : یعابر 
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بآ وچ  رعش  نآ  زا  تشگ  لولم  عبط  مه  هرامش 7 : یعابر 

باشوخ رد  نآ  لصو  زور  هک  يور  ناز  هرامش 8 : یعابر 

باشوخ رد  يا  نم  کیدزن  هب  هک  دش  نآ  هرامش 9 : یعابر 

بلاط ترهپس  يا  همعن  بلاطوب  هرامش 10 : یعابر 

بلاغ لک  دوب  وزج  رب  هک  دنچره  هرامش 11 : یعابر 

بلاغ شنیرفآ  رب  وت  رهوگ  يا  هرامش 12 : یعابر 

فرح ت

تبلط ردنا  مدرب  زور  هب  هک  بش  سب  هرامش 13 : یعابر 

تخیوآ قشع  مغ  ماد  رب  وچ  زاب  لد  هرامش 14 : یعابر 

تدای زا  تشهب  نوچ  ریمض  هتشگ  يا  هرامش 15 : یعابر 

تداب یناوج  دوخ  تخب  وچ  هراومه  هرامش 16 : یعابر 

تدنویپ یتیاغ  هب  دوب  لخب  اب  هرامش 17 : یعابر 

تدنیوج یمن  هکنانآ  �هبغس  يا  هرامش 18 : یعابر 

ترد كاخ  درپس  تمدخ  هب  هرایس  هرامش 19 : یعابر 

تسخن زور  نم  لد  مزع  وت  لصو  رد  هرامش 20 : یعابر 

تسخن يداهنرب ز  لافس  هب  شتآ  هرامش 21 : یعابر 

تسویپ تعانق  رهوگ  هب  هک  متسد  هرامش 22 : یعابر 

تسشب روج  زا  هنامز  قرو  تدج  هرامش 23 : یعابر 

تسد لد و  ادابم  مغ  زور  هب  هک  يرجه  هرامش 24 : یعابر 

تسرد مزع  هتسکش و  نت  هب  اناج  هرامش 25 : یعابر 

تست يوزاب  رد  هک  یتردق  هاش ز  يا  هرامش 26 : یعابر 

تسخن هب  يدیود  رد  بآ  هب  هزوم  اب  هرامش 27 : یعابر 
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تسد تفر ز  ملد  تسد  زا  منت  راک  هرامش 28 : یعابر 

تسشنب ربنعم  فلز  نآ  مخ  رد  لد  هرامش 29 : یعابر 

تسد لد و  هداشگ  يا  همعن  بلاطوب  هرامش 30 : یعابر 

تسرپ هقوشعم  لد  تسد  ربص ز  يا  هرامش 31 : یعابر 

تسد رد  یخاش  هفوکش  زا  دش و  یم  يد  هرامش 32 : یعابر 

تسه میوگ  وز  هچره  هک  يا  هثداح  زا  هرامش 33 : یعابر 

تسشن تساخ و  کی  هب  مدش  نانچ  وت  اب  يد  هرامش 34 : یعابر 

تسد هب  تشاد  کلم  وت  رعش  هک  دنتفگ  هرامش 35 : یعابر 

تسویپ ینارماک  دیع  وت  دهع  يا  هرامش 36 : یعابر 

تسارآ رابکی  هب  نمچ  لگ  هک  دنتفگ  هرامش 37 : یعابر 

تسار هدشان  نم  راک  چیه  وت  يوک  رد  هرامش 38 : یعابر 

تسا سب  رادهگن  ار  هنامز  وت  لدع  هرامش 39 : یعابر 

تسا شیوخ  راوتسا  دهع  رس  رب  لد  هرامش 40 : یعابر 

تسا نیا  دنامب  رمع  همه  هک  یقشع  هرامش 41 : یعابر 

تسا هداب  یحارص  یکی  معمط  وت  زا  هرامش 42 : یعابر 

تسارت بسح  ناهج  کلم  ناهج  هاش  يا  هرامش 43 : یعابر 

تسارت هک  شوشم  فلز  نآ  �هیاس  رد  هرامش 44 : یعابر 

تساکب جنر  زا  مناج  هچرا  بش  هنیشود  هرامش 45 : یعابر 

تسداتفا واگ  شیر  کلم  رخ  نوک  هرامش 46 : یعابر 

تسدرک نارمع  لآ  دصق  هثداح  ات  هرامش 47 : یعابر 

تسدوبرب ملد  هک  مد  نآ  زا  وت  فلز  هرامش 48 : یعابر 

تسدیزگب ارت  هک  ییادخ  هب  اهاش  هرامش 49 : یعابر 
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تسدینشب وا  فصو  هکره  هک  هرهچ  نآ  هرامش 50 : یعابر 

تسرگد ياضق  ناهج  رب  وت  نامرف  هرامش 51 : یعابر 

تسرمس ملاع  هب  نم  جنر  وت  نسح  نوچ  هرامش 52 : یعابر 

تسرگد يرای  هچرگا  یفرط  ره  رد  هرامش 53 : یعابر 

تسرگد یناهج  ناهج  رد  وت  رادید  هرامش 54 : یعابر 

تسزیخ هگ  یب  کلم  حبص  وت  يار  اب  هرامش 55 : یعابر 

تسشوخ گنرلگ  بارش  سوه  رد  لد  هرامش 56 : یعابر 

تسنآ یناهج  دوصقم  هک  تسیچ  نآ  هرامش 57 : یعابر 

تسنامرف یب  رای  وچ  متفگ  لد  اب  هرامش 58 : یعابر 

تسنوخ ترجه  مغ  رد  ملد  هکنآ  اب  هرامش 59 : یعابر 

تسنوریب یملاع  دنب  هک ز  ییاپ  هرامش 60 : یعابر 

تسنوچ ملاح  هک  مهد  یمن  حرش  رگ  هرامش 61 : یعابر 

تسود میتسکش ز  ام  دیما  تسد  ات  هرامش 62 : یعابر 

تسه دیاب  یمغ  هزات  رگ  وت  مدره ز  هرامش 63 : یعابر 

تس هنامیپ  تلد  ار  زآ  نمرخ  ات  هرامش 64 : یعابر 

تسیرگنرد نم  هب  نوچ  شود  وت  نارجه  هرامش 65 : یعابر 

تسیک یناد  رگشفک  بیجن  هاش  يا  هرامش 66 : یعابر 

تسیرگن یم  ام  �هدید  زا  دمآ و  یم  هرامش 67 : یعابر 

تسیرگن یم  افق  هرابرگد  تفر و  یم  **** تسیرگن یم  ام  �هدید  زا  دمآ و  یم 

تسیرگن یم  ام  هب  تمحرم  رس  زا  ای  **** دمآ یم  ششوخ  نتشیوخ  �هولج  اب 

تسیز دیاب  یم  هرانک  رب  وت  لصو  زا  هرامش 68 : یعابر 

تسیز دیاب  یم  هراپ  هراپ  �هنیس  اب  **** تسیز دیاب  یم  هرانک  رب  وت  لصو  زا 
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تسیز دیاب  یم  هراچ  رازه  هب  ناج  یب  **** دوب دیاب  یم  هلیح  رازه  هب  لد  یب 

تسینم ربک و  رس  هب  رس  هک  ترای  لد  يا  هرامش 69 : یعابر 

تسینکش نامیپ  شا  هزمغ  �هچیزاب  **** تسینم ربک و  رس  هب  رس  هک  ترای  لد  يا 

تسینتشیوخ یب  هچ  نیا  يآ  نتشیوخ  اب  **** تخپ ناوتن  یسک  نینچ  بل  يادوس 

تسین تمعن  بلاط  همعن  بلاطوب  هرامش 70 : یعابر 

تسین تنم  فلکت و  شمرک  رد  ناز  **** تسین تمعن  بلاط  همعن  بلاطوب 

تسین تمه  نآ  تسیربمیپ  يو ز  زج  **** تسرصتخم ناهج  ود  ره  وا  تمه  رد 

تسین لگ  رد  وت  ياوه  رد  هن  هک  ییاپ  هرامش 71 : یعابر 

تسین لکشم  ورب  وت  يار  هن  هک  ییار  **** تسین لگ  رد  وت  ياوه  رد  هن  هک  ییاپ 

تسین لصاح  تمغ  زج  قشع  ملاع  رد  **** دراد يداش  مان  هچره  هصقلا ز 

تسین مکحم  افو  رد  هچرگا  وت  ياپ  هرامش 72 : یعابر 

تسین مهرم  ارم  درد  کی  وت  تسد  رد  **** تسین مکحم  افو  رد  هچرگا  وت  ياپ 

تسین مغ  یب  لد  وت  زک  راد  مغ  یب  لد  **** تسین مه  مریزگ  تمغ  زا  همه  نیا  اب 

تسین هک  وت  يافو  منک  بلط  دنچ  ات  هرامش 73 : یعابر 

تسین هک  وت  ياج  هب  یسک  مریگ  یک  ات  **** تسین هک  وت  يافو  منک  بلط  دنچ  ات 

تسین هک  وت  ياپ  كاخ  هب  ناهج  ناج  يا  **** تسین نم  زج  ناهج  ناج و  ارت  هک  یتفگ 

تسین یمیس  متمه  ردق  روخرد  رگ  هرامش 74 : یعابر 

تسین یمیلقا  ردنا  سک  رنه  هب  نم  نوچ  **** تسین یمیس  متمه  ردق  روخرد  رگ 

تسین یمیب  مندتسا  نان  هک ز  نانوچ  **** دادن میس  مکلف  رگ  دوبن  یبیع 

تشد هب  تشاد  يا  هبلک  هک  يا  هدز  تنحم  هرامش 75 : یعابر 

تشگ یمرب  شمدید  زان  تمعن و  رد  **** تشد هب  تشاد  يا  هبلک  هک  يا  هدز  تنحم 
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تشذگ تشد  نیا  رب  يد  همعن  بلاط  وب  **** هن اتفگ  یتفای  جنگ  هک  شمتفگ 

تشاذگب ار  تتمدخ  زور  ود  هدنب  رگ  هرامش 76 : یعابر 

تشاگن بآ  رب  وت  تدایع  شقن  هن  **** تشاذگب ار  تتمدخ  زور  ود  هدنب  رگ 

تشادن دید  ناوت  ییوت  نوچ  يرامیب  **** نادب هک  یمشچ  هک  درک  نآ  زا  ریصقت 

تشاذگن يداش  هب  ملد  نوچ  وت  هودنا  هرامش 77 : یعابر 

تشاد یناوتن  زاب  شافو  رخآ ز  **** تشاذگن يداش  هب  ملد  نوچ  وت  هودنا 

تشاک مهاوخ  وت  يرادافو  مخت  نم  **** تسین لصاح  افج  زجب  وت  دنچره ز 

تشادن دود  زج  وت  يادوس  شتآ  نوچ  هرامش 78 : یعابر 

تشادن دوبهب  دیما  نم  لد  نیکسم  **** تشادن دود  زج  وت  يادوس  شتآ  نوچ 

تشادن دوس  مششوک  دوبن  تخب  نوچ  **** مدیشوک یسب  وت  لصو  نتسج  رد 

تشاگنا يداش  هب  ملد  نوچ  وت  هودنا  هرامش 79 : یعابر 

تشاذگب یناهج  دنویپ  وت  رهب  زو  **** تشاگنا يداش  هب  ملد  نوچ  وت  هودنا 

تشاد یناوتن  زاب  شافو  میاد ز  **** درب یناوتن  زاب  شافج  مریگ ز 

تشذگ دوب  نآ  نم  کشخ  رت و  هک  يرمع  هرامش 80 : یعابر 

تشذگ دوس  نادب  یمدرک  هک  هیام  ناو  **** تشذگ دوب  نآ  نم  کشخ  رت و  هک  يرمع 

تشذگ دوز  ناربلد  لصو  بش  نوچ  سپ  **** دیسر رید  یمغ  یب  زور  هک  سوسفا 

تشذگب رسکی  رهم  افو و  ربلد ز  هرامش 81 : یعابر 

تشذگب ربلد  تسد  ملد ز  راک  ات  **** تشذگب رسکی  رهم  افو و  ربلد ز 

تشذگب رس  زا  مبآ  ارم و  تشاذگب  **** مراد شتآ  رب  مدق  وزک  دید  نوچ 

تفهن شود  متب  نآ  هک  متفگ  لد  اب  هرامش 82 : یعابر 

تفکشب شلصو  لگ  نوچ  نم  تساوخ ز  ناج  **** تفهن شود  متب  نآ  هک  متفگ  لد  اب 
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تفگ ناوتن  نخس  يرقحم  هب  وا  اب  **** هدب دوز  نکم  تقیاضم  تفگ  لد 

تفخب كاخ  رد  هفوکش  متفگ  لگ  اب  هرامش 83 : یعابر 

تفگ ناراب  زا  درک  بآ  رپ  هدید  لگ  **** تفخب كاخ  رد  هفوکش  متفگ  لگ  اب 

تفکشن ار  نتخیر  هک  یلگ  يامنب  **** تفج یتیگ  اب  تفرگ  ناوتن  يرآ 

تفسب هک  یقیقع  ره  هب  تمغ  ممشچ ز  هرامش 84 : یعابر 

تفکشب مزار  لگرازه ز  هرهچ  رب  **** تفسب هک  یقیقع  ره  هب  تمغ  ممشچ ز 

تفگب قلخ  اب  لاح  نابز  هب  مکشا  **** تفهن تشاد  یمه  ناج  ملد ز  هک  يزار 

تفه رب  فلاخم  تفه  نیا  شدرگ  زا  هرامش 85 : یعابر 

تفگآ داتفه  هب  میتفا  رد  تفه  ره  **** تفه رب  فلاخم  تفه  نیا  شدرگ  زا 

تفر یتفر  نوچ  هک  یملاع  مغ  یک  ات  **** تفخ لگ  رد  میناوج  لگ  وچ  هک  هد  یم 

تفاین شیب  وزا  داوج  ناهج  هک  ناطلس  هرامش 86 : یعابر 

تفاین شیوخ  تغارف  وزک  تسیک  نآ  **** تفاین شیب  وزا  داوج  ناهج  هک  ناطلس 

تفاین شیورد  تشگب و  ناهج  هراب  دص  **** تاکز لاوما  لماع  وا  تلود  رد 

تفر همه  یناوج  زا  مدومن  هک  یشیع  هرامش 87 : یعابر 

تفر همدمد  ناهج  زا  مدیرخ  هک  يدهع  **** تفر همه  یناوج  زا  مدومن  هک  یشیع 

تفر همر  نک  اهر  تیراع  �هزبس  نیو  **** باتشب شنیرفآ  گنل  زب  يا  نیه 

تفرب دای  زا  نم  دهع  ارم  قوشعم  هرامش 88 : یعابر 

تفرب دادرب و  داب  هب  افو  دهع و  ناو  **** تفرب دای  زا  نم  دهع  ارم  قوشعم 

تفرب داب  نوچ  دز و  ردنا  نم  هب  شتآ  **** تفرب دازآ  تسبب و  لیح  هب  میاپ 

تفرب تسارآ  لدع  هب  ناهج  هک  ناطلس  هرامش 89 : یعابر 

تفرب تساریپب  کلم  نمچ  ورس  **** تفرب تسارآ  لدع  هب  ناهج  هک  ناطلس 
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تفرب تسار  هر  داد و  ناژک  هب  ار  ژک  **** کلف رود  زا  دیدب  ییور  ژک  نوچ 

تفرب دوبرب  هوشع  هب  ملد  وچ  ربلد  هرامش 90 : یعابر 

تفرب دوزفب  هزمغ  هب  ارم  ياهمغ  **** تفرب دوبرب  هوشع  هب  ملد  وچ  ربلد 

تفرب دود  نوچ  دز و  ردنا  نم  هب  شتآ  **** تفرب دوز  سب  دمآ و  تسد  هب  رید  سب 

تفرب دوب  وکن  فاصنا  هب  هک  تب  نآ  هرامش 91 : یعابر 

تفرب دوب  وخ  هتشرف  تفص و  اروح  **** تفرب دوب  وکن  فاصنا  هب  هک  تب  نآ 

تفرب دوب  وا  همه  مناج  شیارآ  **** دربب تشاد  وا  همه  مرمع  شیاسآ 

تفرب كالفا  روج  ناهج ز  یماح  هرامش 92 : یعابر 

تفرب كاخ  ملاع  ماظن  داینب  **** تفرب كالفا  روج  ناهج ز  یماح 

تفرب كاپ  ناهج  زا  تداعس  تفر و  وا  **** تفرب كایرت  وچ  ار  هنامز  رهز  نآ 

تفرگ تسش  نوچ  فلز  هب  ملد  هک  تب  نآ  هرامش 93 : یعابر 

تفرگ تسم  سگرن  رامخ  هب  ملاع  **** تفرگ تسش  نوچ  فلز  هب  ملد  هک  تب  نآ 

تفرگ تسدرب  راگن  نآ  هک  هشیت  نیز  **** دروآ ياپ  رد  رهق  هب  نونک  هک  لد  سب 

تفرگ رون  ناهج  هلال  �هلعش  زا  هرامش 94 : یعابر 

تفرگ روح  نیمز  يور  لگ  �هرهچ  زو  **** تفرگ رون  ناهج  هلال  �هلعش  زا 

تفرگ روتسد  سلجم  تفص  ناتسب  **** دیشوپ هشکلم  مزب  بلس  ارحص 

تفرگ زاس  ملد  وت  قشع  مغ  اب  نوچ  هرامش 95 : یعابر 

تفرگ زاغآ  لد  نوخ  بلط  ممشچ ز  **** تفرگ زاس  ملد  وت  قشع  مغ  اب  نوچ 

تفرگ زاب  ناج  هب  مهم  نیا  وت  نارجه  **** رادم هجنر  منتخیر  نوخ  هب  تسد  وت 

تفرگن تتسد  هک  فلز  نآ  رخب  لد  يا  هرامش 96 : یعابر 

تفرگن تتسم  سگرن  نآ  �هزمغ  زج  **** تفرگن تتسد  هک  فلز  نآ  رخب  لد  يا 
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تفرگن تتسد  يدمآرد و  ياپ  زا  **** دریگ متسد  ربص  هک  يدز  فال  یم 

تفرگنرد متس  روز و  ارم  رای  اب  هرامش 97 : یعابر 

تفرگنرد مه  هبال  ناغف و  يراز و  **** تفرگنرد متس  روز و  ارم  رای  اب 

تفرگنرد مد  هک  منک  مرد  ریبدت  **** تفرگنرد من  گنس  وچ  مرت  رعش  زا 

تمشح دروخ  شیپ  مصخ  يزور  يا  هرامش 98 : یعابر 

تمشح دربن  زا  تمایق  تسیوزج  **** تمشح دروخ  شیپ  مصخ  يزور  يا 

تمشح درگ  هلمج ز  دش  هتشابنا  **** اهاش نوحیج  هک  نکم  لپ  �هشیدنا 

تیور یب  منسوس  وچ  بش  هب  زور  ات  هرامش 99 : یعابر 

تیوک درگ  هب  مسگرن  وچ  رادیب  **** تیور یب  منسوس  وچ  بش  هب  زور  ات 

تیور رب  ور  هیور  ود  لگ  دننام  **** مهنب رگ  لد  هتخوس  موش  هلال  نوچ 

فرح ح

حون دیآ  کشر  هب  وزک  تداب  يرمع  هرامش 100 : یعابر 

حور ددرگ  لجخ  وزک  تفک  هب  یحار  **** حون دیآ  کشر  هب  وزک  تداب  يرمع 

حوبص هب  نماض  تاهزور  همه  حبص  **** نتسبآ حبص  هب  تاهبش  همه  ماش 

فرح خ

خرچ ییوخدب  دروخ ز  مرگج  يرمع  هرامش 101 : یعابر 

خرچ ییوجلد  هار  تفرن  زور  کی  **** خرچ ییوخدب  دروخ ز  مرگج  يرمع 

خرچ ییوگ  ارم  تستفرگ  هرهز  اب  **** داد مخیرم  روج  تسد  هب  دروآ و 

فرح د

داهنن مدارم  هب  یماک  هک  خرچ  زا  هرامش 102 : یعابر 

داشگن مدیما  يدنب ز  هک  تخب  زو  **** داهنن مدارم  هب  یماک  هک  خرچ  زا 
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داب یقاب  نیکت  ناغط  هش  زوریپ  **** داد مداد  نیکت  ناغط  هش  زوریپ 

داب رب  يراگزور  دیما  هب  مداد  هرامش 103 : یعابر 

داش يزور  دوخ  راگزور  هدوبان ز  **** داب رب  يراگزور  دیما  هب  مداد 

داد مناتسب  راگزور  هک ز  نانوچ  **** دوبن مراگزور  هک  مسرت  یم  ناز 

دای دمان  یمه  شدزیا  هک ز  رهوج  هرامش 104 : یعابر 

دادن راب  ار  باتفآ  هبترم  زو  **** دای دمان  یمه  شدزیا  هک ز  رهوج 

دابم گرم  تزگره  گرم  يا  تنسحا  **** داتفا كاخ  رد  هچناپت  کی  هب  گرم  زا 

داشگب يزار  خرچ  نابز  هکره  اب  هرامش 105 : یعابر 

داهنب رس  ات  ياپ  تشادن  ياپ  نوچ  **** داشگب يزار  خرچ  نابز  هکره  اب 

داز دناوتنباهزار  نتسباک  **** داد مناوتنب  یمه  نخس  داد  ناز 

داب هتخیر  نامسآ  بآ  وت  ردق  اب  هرامش 106 : یعابر 

داب هتخیمآ  هراتس  ترد  كاخ  اب  **** داب هتخیر  نامسآ  بآ  وت  ردق  اب 

داب هتخیوآ  ییوم  هب  وزا  دیشروخ  **** کلف يوم  کی  وت  رس  زا  دنک  مک  رگ 

دابم بآ  تفک  یب  غیت  �همشچ  رد  هرامش 107 : یعابر 

دابم بات  تفنک  یب  هرز  فلز  رد  **** دابم بآ  تفک  یب  غیت  �همشچ  رد 

دابم بان  شتآ  هدرسف  بآ  رد  **** كولم تسد  رد  وت  كرابم  دای  یب 

دابم درف  وت  يافو  زا  ملد  زگره  هرامش 108 : یعابر 

دابم درس  مد  یب  وت  مغ  مد ز  کی  **** دابم درف  وت  يافو  زا  ملد  زگره 

دابم درد  یب  وت  درد  زا  سفن  کی  سپ  **** درک دهاوخ  ملد  نامرد  وت  لصو  رگ 

دابم وت  یب  نامز  رود  نیمز  هاش  يا  هرامش 109 : یعابر 

دابم وت  یب  نارق  ار  دوعس  رشح  ات  **** دابم وت  یب  نامز  رود  نیمز  هاش  يا 
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دابم وت  یب  ناهج  ییوت  ناهج  دوصقم  **** دابم وت  یب  ناج  تست  ناج ز  شیاسآ 

داد یهاش  ناوکین  ارم ز  وت  نسح  هرامش 110 : یعابر 

داد یهارمگ  هریخ  هب  ارم  وت  قشع  **** داد یهاش  ناوکین  ارم ز  وت  نسح 

داد یهاوخ  ژک  �هدرپ  ارم  دنچ  ات  **** داد یهاگآ  یهاوخن  ما  یتسار  زا 

درب وت  ناشواچ  حالس  خیرم  هرامش 111 : یعابر 

درپس ینابساپ  هب  لحز  وت  يوگ  **** درب وت  ناشواچ  حالس  خیرم 

درذگرب نابساپ  هب  وت  شواچ  رگ  **** دش دهاوخ  مک  شیب و  هچ  وت  تکلم  رد 

دروآ دهاوخ  هچ  بش  هک  نیقی  تسین  نوچ  هرامش 112 : یعابر 

دروخ مناوتن  هدمآان  مغ  ششیپ  **** دروآ دهاوخ  هچ  بش  هک  نیقی  تسین  نوچ 

درک دیاب  یم  هچ  هک  مناد  هچ  زورما  **** ندوب دهاوخ  هچ  هک  منادن  وچ  ادرف 

درف وت  يور  زا  تفای  کلم  هک  رون  نآ  هرامش 113 : یعابر 

دروآ ناوتن  تسد  هب  کلف  چیه  زا  **** درف وت  يور  زا  تفای  کلم  هک  رون  نآ 

درک دناوتن  هسیپ  رون  هب  دیشروخ  **** دیشوپ تلدع  هنامز  رب  هک  هیاس  ناو 

درگنرد ناهج  لصاح  هب  وچ  لقاع  هرامش 114 : یعابر 

درخن وج  کی  هب  نامسآ  رت  کشخ و  **** درگنرد ناهج  لصاح  هب  وچ  لقاع 

دروخب دوخ  دنک  یق  هک  یگس  وچ  اشاح  **** دربب درایب  هک  ای  دهد  هچره  وک 

دربن يزور  هب  هر  هک  یبش  هریت  ره  هرامش 115 : یعابر 

درمشرب نم  رمع  باسح  هب  ندرگ  **** دربن يزور  هب  هر  هک  یبش  هریت  ره 

درذگ تنحم  هنوگ  رازه  هب  هچرگ  **** مراد شقارف  متام  همه  نیا  اب 

درم همه  یناهج  نآ  همعن  بلاطوب  هرامش 116 : یعابر 

دروخن هراوخنوخ  ناهج  نیا  مغ  زگره  **** درم همه  یناهج  نآ  همعن  بلاطوب 
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درک رپ  شصرح  نماد  ردپ  مان  زا  **** دروآ يور  ودب  هک  تمعن  بلاط  ره 

درخ هن  تسیکلم  �هیامرس  هک  رمع  نیا  هرامش 117 : یعابر 

درب دیاب  رس  هب  یمه  ناربخ  یب  نوچ  **** درخ هن  تسیکلم  �هیامرس  هک  رمع  نیا 

درم دیاب  یم  گرم  رازه  هب  يزور  **** گرم زا  شیپ  ییگنز  نینچ  نبغ  زو 

درادرب نم  کلف ز  یبش  هدرپ  دص  هرامش 118 : یعابر 

درآ نوریب  هدرپز  بش  وچ  زور  ات  **** درادرب نم  کلف ز  یبش  هدرپ  دص 

دراذگب یبش  نم  زور  وچ  هک  سک  ره  **** دزیرگب بش  هب  زور  بش و  تسد  را 

دراذگب نینچ  یسک  یسک  دهع  دوخ  هرامش 119 : یعابر 

دران شدای  چیه  کین  دب و  ردناک  **** دراذگب نینچ  یسک  یسک  دهع  دوخ 

دراد میور  ناشن  وت  رد  كاخ  **** زونه هک  نادرگم  يور  افو  اناج ز 

درآ زاوآ  متب  لصو  هبش  کی  رگ  هرامش 120 : یعابر 

درآ زاغآ  کلف  شقارف  هلاسکی  **** درآ زاوآ  متب  لصو  هبش  کی  رگ 

درآ زاب  یبش  نآ  زا  کلف  رود  رگ  **** مهدب مراذگ  یم  هک  نیرا  زور  دص 

دراد تیوک  هب  رذگ  يرحس  داب  هرامش 121 : یعابر 

دراد تیوم  راز  هشفنب  يوب  ناز  **** دراد تیوک  هب  رذگ  يرحس  داب 

دراد تیور  گنر  هکنآ  يداش  زا  **** لگ دجنگ  یمن  هچنغ  نهریپ  رد 

دراد نمشد  ماک  هب  ارم  تسود  رگ  هرامش 122 : یعابر 

دراد نمرخ  هتخوس  لد و  هتسخ  ای  **** دراد نمشد  ماک  هب  ارم  تسود  رگ 

دراد نم  لد  رب  هک  مغ  تنم  نآ  **** تسا شیب  ناوارف  افج  نیزک  راد  وگ 

دراد نیب  تبقاع  مشچ  هک  هدننیب  هرامش 123 : یعابر 

دراد نییآ  نتفخ  تسم  ندروخ و  یم  **** دراد نیب  تبقاع  مشچ  هک  هدننیب 
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دراد نیریش  ناج  جازم  هک  یخلت  **** تشاد مهاوخرب  تسد  هب  مراد  ناج  ات 

دراد یناشن  وت  لاصو  لد ز  هن  هرامش 124 : یعابر 

دراد یناما  وت  قارف  ناج ز  هن  **** دراد یناشن  وت  لاصو  لد ز  هن 

دراد یناج  هلیح  رازه  هب  نونکاو  **** وت هب  تشاد  ناهج  همه  منت  هراچیب 

دراد یم  ناهن  ناج  تمغ ز  هچرگ  لد  هرامش 125 : یعابر 

دراد یم  نایم  رد  هدرخ  همه  مکشا  **** دراد یم  ناهن  ناج  تمغ ز  هچرگ  لد 

دراد یم  ناج  متام  نونک  وت  یب  لد  **** دیبلط یم  نت  قارف  نونک  وت  یب  ناج 

درب ناویک  رب  گنر  کشم  تیار  بش  هرامش 126 : یعابر 

درب نافوط  رب  همان  مدب  ریدقت  **** درب ناویک  رب  گنر  کشم  تیار  بش 

؟ درب ناوتب  رس  هب  وت  یب  هدب  فاصنا  **** حون یتشک  وت  لصو  زور  وت  يور  يا 

درب ناج  نم  زا  وت  قشع  مغ  هکنآ  اب  هرامش 127 : یعابر 

درب نامرد  یب  درد  رازه  هب  ناج  ناو  **** درب ناج  نم  زا  وت  قشع  مغ  هکنآ  اب 

درب ناوتن  ییداش  چیه  هب  تشگنا  **** وت مغ  رد  ارم  دوب  یسرتسد  ات 

دربن ناج  لثم  هب  رگ  وت  مغ  رد  لد  هرامش 128 : یعابر 

دربن نامرف  ربص و  هب  دران  رد  رس  **** دربن ناج  لثم  هب  رگ  وت  مغ  رد  لد 

دربن نایاپ  هب  ار  زارد  درد  نیا  **** ملد هاتوک  رمع  هک  مسرت  یم  ناز 

درذگ يزاب  تسش  هاچ  هب  هک  يروم  هرامش 129 : یعابر 

درذگ يزارد  نادب  نم  بش  وت  یب  **** درذگ يزاب  تسش  هاچ  هب  هک  يروم 

درذگ يزات  بسا  رب  یمه  هک  ییوگ  **** درذگ يزاب  هب  وت  اب  ارم  هک  بش  ناو 

درگن نمرخ  هتخوس  نم  هب  وک  نآ  هرامش 130 : یعابر 

درگن نمشد  مشچ  هب  رگا  درآ  محر  **** درگن نمرخ  هتخوس  نم  هب  وک  نآ 
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درگن نم  رد  تسخن و  دوش  هجنر  ات  **** تساجک تسه  یتبغر  قشع  هب  هک  ارنآ 

دروآ راب  نم  تخب  تخرد  لاس  یس  هرامش 131 : یعابر 

دروآ رامیت  يور  هب  مبش  هس  نیا  خرچ  **** دروآ راب  نم  تخب  تخرد  لاس  یس 

دروآ رادیدپ  تسود  زا  منمشد  ات  **** دروآ راک  ردق  نیا  میور  هب  يور  ناز 

دریذپن یمک  هک  یکلم  �هصرع  رد  هرامش 132 : یعابر 

دریزگن ینم  وچ  زک  رنه  دنچ  اب  **** دریذپن یمک  هک  یکلم  �هصرع  رد 

دریگ متسد  هک  وک  همعن  بلاطوب  **** دریم یم  ورف  متغارف  دیشروخ 

دریگرد وز  هلال  عمش  هک  وت  يور  هرامش 133 : یعابر 

دریگرد نوچ  وت  اب  يور  هدرپ ز  لگ  **** دریگرد وز  هلال  عمش  هک  وت  يور 

دریگ رس  رد  زاب  هچنغ  رداچ  ات  **** هاوخب هزوم  ناتسلگ  مزع  هب  زیخرب و 

دریگ نم  نماد  وت  مغ  تسد  رگ  هرامش 134 : یعابر 

دریگ نم  رد  هک  دوب  ناج  مغ  رتمک  **** دریگ نم  نماد  وت  مغ  تسد  رگ 

دریگ نمشد  هلمج  هب  نیمز  يور  رگ  **** يور منادرگنرب  وت  یتسود  زا 

دریگ یم  ناهج  يربلد  هب  وت  يور  هرامش 135 : یعابر 

دریگ یم  نآ  زا  يرگ  هرز  وت  فلز  **** دریگ یم  ناهج  يربلد  هب  وت  يور 

دریگ یم  ناج  یطوط  رکش  هب  تلعل  **** ددنب یم  لد  نابز  رظن  هب  تعزج 

دزادنا ياپ  تشپ  هب  ناهج  هک  تیار  هرامش 136 : یعابر 

دزان یک  وا  دانتسا  دنسم و  زا  **** دزادنا ياپ  تشپ  هب  ناهج  هک  تیار 

دزاس یکلم  دنسم  وزا  خرچ  ات  **** ناهج ردص  يا  هنرب  كاخ  هب  ياپوت 

دزرا دیشروخ  جات  وت  مدق  كاخ  هرامش 137 : یعابر 

دزرا دیواج  رمع  هب  تمغ  هزور  کی  **** دزرا دیشروخ  جات  وت  مدق  كاخ 
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دزرا دیما  رازه  يدیمون  نیو  **** مدش دیمون  وت  زا  هک  ار  دزیا  رکش 

دزرا ییاطع  ره  هب  وت  مغ  اناج  هرامش 138 : یعابر 

دزرا ییالب  ندیشک  هب  تلصو  **** دزرا ییاطع  ره  هب  وت  مغ  اناج 

دزرا ییاهب  نوخ  هب  وت  تمهت  نیا  **** نوخ مدنزیرب  رگا  وت  تمهت  رد 

دزیگنا کلم  زور  حلص  هک  وت  يار  هرامش 139 : یعابر 

دزیمآ رهق  گنر  وچ  يا  هثداح  رد  **** دزیگنا کلم  زور  حلص  هک  وت  يار 

دزیخرب نیمز  زا  یعیبط  مارآ  **** دزیرگب کلف  زا  یقیقح  لیجعت 

دزیر نیگنر  کشرس  درخ  هک  يزور  هرامش 140 : یعابر 

دزیمآ رعش  گنر  هنوگچ  هشیدنا  **** دزیر نیگنر  کشرس  درخ  هک  يزور 

دزیخرب ناهج  زا  دزیا  �هیاس  نوچ  **** دزیرگب مه  باتفآ  خر  زا  رون 

دسرن ناج  ره  هب  وت  ياوه  فیرشت  هرامش 141 : یعابر 

دسرن نامیلس  ره  هب  وت  مغ  کلم  **** دسرن ناج  ره  هب  وت  ياوه  فیرشت 

دسرن نامرد  نابلاط  هب  درد  ناک  **** دنمورحم وت  درد  نابلط ز  نامرد 

دش دهاوخ  لح  راگزور  لکشم  هن  هرامش 142 : یعابر 

دش دهاوخ  لدب  یمه  کلف  رود  هن  **** دش دهاوخ  لح  راگزور  لکشم  هن 

دش دهاوخ  لجا  داب  رب  ود  زور  ات  **** ود يزور  نیا  هک  یم  قشع و  نم و  سپ  نیز 

دش مهاوخ  رمس  ناهجرد  وت  قشع  زا  هرامش 143 : یعابر 

دش مهاوخ  ربز  ریز و  تمغ  تسد  زو  **** دش مهاوخ  رمس  ناهجرد  وت  قشع  زا 

دش مهاوخرد  باوخ  هب  نایرگ  نایرگ  **** یباوخ یب  بش  رازه  سپز  هگناو 

دشن دنسرخ  يار  چیه  هب  وت  يار  هرامش 144 : یعابر 

دشن دنوادخ  ناورسخ  همه  رب  ات  **** دشن دنسرخ  يار  چیه  هب  وت  يار 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 924 

http://www.ghaemiyeh.com


دشن دنقرمس  وچ  ناسارخ  کلم  ات  **** دنیشنب کلف  ياپ  زا  وت  تایار 

دشن زوریپ  لصو  هب  نم  لد  رخآ  هرامش 145 : یعابر 

دشن زورفا  لد  تبحص  �هتسیاش  **** دشن زوریپ  لصو  هب  نم  لد  رخآ 

دشن زور  وا  قارف  بش  تشگ و  بش  **** شمغز مرمع  زور  هوشع  هب  هک  ادرد 

دشوپ کلامم  رب  هیاس  وچ  وت  لدع  هرامش 146 : یعابر 

دشورخب تفک  زا  هک  سب  دنام و  ناک  **** دشوپ کلامم  رب  هیاس  وچ  وت  لدع 

دشون یم  يرتشم  هام  هب  دیشروخ  **** ییوگ تداب  شون  هک  یشون  یم  نوچ 

دلاگسن يدب  زج  هنامز  هکنآ  اب  هرامش 147 : یعابر 

دلان یم  نامز  نامز  ماوت  روج  زو  **** دلاگسن يدب  زج  هنامز  هکنآ  اب 

دلان یم  ناسخ  كایرت  تنمزا  **** لد دلان  یمن  رهز  نآ  ندروخ  زا 

دمآ نوریب  زاب  هنتف  هب  وت  فلز  هرامش 148 : یعابر 

دماجنا اجک  هک  دناد  هک  راک  نآ  **** دمآ نوریب  زاب  هنتف  هب  وت  فلز 

دمارآ ورف  هنتف  نیا  زا  هک  دشاب  **** هالک ریز  رد  زور  ود  شهد  مارآ 

دمآ دازآ  نسوس  نوچ  وت  راسخر  هرامش 149 : یعابر 

دمآ داشمش  �هتسد  نوچ  وت  نیفلز  **** دمآ دازآ  نسوس  نوچ  وت  راسخر 

دمآ دایرف  هب  نم  وچمه  وت  تسد  زک  **** دمآ دادیب  هک ز  ییوگ  وت  گنچرب 

دمآ ریشمش  هب  حدق  زا  وت  يار  ات  هرامش 150 : یعابر 

دمآ ریز  کلف  ربز  تهپس  درگ  **** دمآ ریشمش  هب  حدق  زا  وت  يار  ات 

دمآ ریس  ناهج  کلم  زا  هک  زاب  ات  **** تفگ یم  تزیت  غیت  نابز  هب  ترصن 

دمآ قازرا  نماض  تفک  هک  ینآ  هرامش 151 : یعابر 

دمآ قافآ  �هلبق  ترد  هک  ینآ  **** دمآ قازرا  نماض  تفک  هک  ینآ 
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دمآ قحسا  یلع  نسح  لوا  **** دوجو هب  رخآ  يدوب  وت  ناهج  دوصقم 

دمآ هام  نآ  رجه  ارم ز  هک  یجنر  هرامش 152 : یعابر 

دمآ هاوخدب  ماک  هب  همه  هک  ییوگ  **** دمآ هام  نآ  رجه  ارم ز  هک  یجنر 

دمآ هاگ  يا  هدرمن  را  لجا  يا  ناه  **** بشره میوگ  راب  رازه  نوزفا ز 

دنچ يزور  شسپ  زا  مدیود  هیاس  نوچ  هرامش 153 : یعابر 

دنسرخ وا  �هیاس  هب  وا  تبحص  رو  **** دنچ يزور  شسپ  زا  مدیود  هیاس  نوچ 

دنکفا دهاوخن  راک  نیرب  هیاس  وک  **** دش ممولعم  باتفآ  وچ  زورما 

دنسرخ ار  دوخ  هوشع  هب  ینک  هچ  لد  يا  هرامش 154 : یعابر 

دنلب هیاپ  نیا  تسلگ و  ورف  وت  ياپ  **** دنسرخ ار  دوخ  هوشع  هب  ینک  هچ  لد  يا 

دنچ ات  ندیزم  تشگناز  لفط  نوچ  **** دنویپ لطابز  ربب  يا  هدش  غلاب 

دنلب ورس  يا  وت  مغ  مدنکفا  تسپ  هرامش 155 : یعابر 

دنکفا زور  نیدب  تمغ  ارم  هک  مداش  **** دنلب ورس  يا  وت  مغ  مدنکفا  تسپ 

دنچ ات  رخآ  وت  رازآ  نم و  رذع  **** یک ات  رخآ  وت  دادیب  نم و  داد 

دناوخب وت  قشع  �همان  ناج  هک  زور  نآ  هرامش 156 : یعابر 

دناشفب نماد  تسشب و  ناجز  تسد  لد  **** دناوخب وت  قشع  �همان  ناج  هک  زور  نآ 

دنامن داب  وت  رمع  ياقب  زین  نآ  **** يدوسآ نادب  تمداخ  هک  ربص  ناو 

دناشفب نماد  وچ  یتسود  وت ز  يوخ  هرامش 157 : یعابر 

دناشنن مرجه  زور  هب  ات  هک  تسشنن  **** دناشفب نماد  وچ  یتسود  وت ز  يوخ 

دنامب هچ  رگید  تشادن  ناج  متام  لد  **** منک هچ  ینامب  نینچ  رگا  هک  ییوگ 

دنار یم  نوخ  هدید  رازه  لد ز  يا  هرامش 158 : یعابر 

دنابنج یم  هلسلس  ارت  هک  یقشع  **** دنار یم  نوخ  هدید  رازه  لد ز  يا 
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دناشنب تتنحم  زور  هب  هک  نیشنب  **** تراک نکفیم  بش  ياعد  هب  شوخ  شوخ 

دنار وا  ناهج  راک  همه  هکنآ  اب  هرامش 159 : یعابر 

دناوخ تشیوخ  دزن  هک  نیشنب  هگنآ  **** دنار وا  ناهج  راک  همه  هکنآ  اب 

دناد مناشن  یکی  رگا  مدرمان  **** دنناد ممان  كولم  همه  هکنآ  اب 

دناجنر نم  ربلد  ارم  هک  نادنچ  هرامش 160 : یعابر 

دناد دزیا  دنادن  یسک  چیه  رگ  **** دناجنر نم  ربلد  ارم  هک  نادنچ 

دناشنن مشتآ  بآ و  رس  رب  ات  **** دنیشنن ورف  ياپ  زا  ندز  مد  کی 

دناشن ياپ  زا  تیالب  ارم  هرابکی  هرامش 161 : یعابر 

دنام يروجنر  بآ  میوم  کی  کی  رب  **** دناشن ياپ  زا  تیالب  ارم  هرابکی 

دناشف كاخ  رب  دوب  هک  يرز  میس و  ناو  **** تخادگ زیت  شتآ  رب  مرز  میس و  نوچ 

دناوخ یم  الب  تیآ  لد  هدید  يا  هرامش 162 : یعابر 

دنادرگ یسب  تنوخ  رد  هک  رادشه  **** دناوخ یم  الب  تیآ  لد  هدید  يا 

دناد لد  یناد و  وت  مرازیب  نم  **** درک یهاوخ  تقفاوم  شرگ  راب  نیا 

دنام تماسح  هب  دز  ملع  زور  نوچ  هرامش 163 : یعابر 

دنام تماج  هب  دش  هام  هبش  کی  نوچ  **** دنام تماسح  هب  دز  ملع  زور  نوچ 

دنام تماع  نداد  اطع  هب  يزور  **** دنام تماکزیت  مزع  هب  ریدقت 

دنام تناشفرد  تسد  هب  ربا  مه  هرامش 164 : یعابر 

دنام تناتس  ناج  غیت  هب  قرب  مه  **** دنام تناشفرد  تسد  هب  ربا  مه 

دنام تنامک  ناراب  هب  هلاژ  مه  **** دنام تنامرهق  سوک  هب  دعر  مه 

دنام تیار  ینشور  هب  دیشروخ  هرامش 165 : یعابر 

دنام تیاپ  كاخ  هب  فرش  نودرگ ز  **** دنام تیار  ینشور  هب  دیشروخ 
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دنام تیارس  �هصرع  هب  سودرف  **** دنام تیازگ  ناج  باتع  هب  خزود 

دنامب هناسفا  تیفاع  زا  وت  يور  اب  هرامش 166 : یعابر 

دنامب هناوید  خوش و  لقع  وت  مشچ  زو  **** دنامب هناسفا  تیفاع  زا  وت  يور  اب 

دنامب هناخ  رد  وت  �هیاس  دیشروخ ز  **** تسشن هشوگ  رد  وت  �هنتفز  مایا 

دنامن دوب  ناهج  تداعس  دوعسم  هرامش 167 : یعابر 

دنامن دوب  نامسآ  دوعس  تسرهف  **** دنامن دوب  ناهج  تداعس  دوعسم 

دنامن دوب  نآ  هصالخ  وزا  هکنآ  نوچ  **** نامم هاوخ  نونک  ناهج  نامب  هاوخ  وگ 

دنامن زیچ  چیه  زاین  زا  زجب  ار  ام  هرامش 168 : یعابر 

دنا هتسارآ  رهپس  هن  مراط  ات  هرامش 169 : یعابر 

دنا هتساریپ  عبط  راهچ  غاب  ات  **** دنا هتسارآ  رهپس  هن  مراط  ات 

دنا هتساوخ  نینچ  نیا  وچ  ندرک  ناوتچ  **** دنا هتساک  لگ  هدوزف و ز  راخ  رد 

دنتسه میوگ  هچره  هک  نم  لد  مشچ و  هرامش 170 : یعابر 

دنتسشنب تروشم  هب  نم  یمصخ  رد  **** دنتسه میوگ  هچره  هک  نم  لد  مشچ و 

دنتسب رب  یمغ  یب  متسد ز  رخاو  **** دنتسکشب مغرد  رب  میاپ  لوا 

دنداشگب لگ  وچ  مشچ  ناهج  هب  نارای  هرامش 171 : یعابر 

دنرپس نم  رب  هدید  لد و  هک  سپ  ناز  هرامش 172 : یعابر 

دنربب مبآ  دنوش و  یکی  قشع  اب  **** دنرپس نم  رب  هدید  لد و  هک  سپ  ناز 

دنروخ هچ  اب  ارت  هک  ییوگن  ربص  يا  **** يروخب مراک  مغ  میآ  وت  هب  اربص 

دنارذگب نارتخا  خرچ و  هک  رود  سب  هرامش 173 : یعابر 

دنرآ زاب  نسحلاوب  وچ  یشو  درم  ات  **** دنارذگب نارتخا  خرچ و  هک  رود  سب 

دنراد يدرم  یمدرم و  متام  ات  **** یط متاح  وک  یمشاه و  ردیح  وک 
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دنک سوک  یبرطم  هک  یهگمزب  رد  هرامش 174 : یعابر 

دنک سوسفا  وت  ریت  اضق  ریت  رب  **** دنک سوک  یبرطم  هک  یهگمزب  رد 

دنک سوب  نیمز  شیر  رد  هب  هلجد  **** دهن دادغب  هب  يور  رگ  وت  تایار 

دنکش رت  ربنع  فاصم  وت  فلز  هرامش 175 : یعابر 

دنکش رکش  دهش و  لاهن  وت  لعل  **** دنکش رت  ربنع  فاصم  وت  فلز 

دنکشرب نتشیوخ  زور  هس  ود  هگناو  **** دیآ غاب  ردوت  خر  اب  هک  تسیک  لگ 

دنکفا زاب  نم  ارم ز  لد  رادلد  هرامش 176 : یعابر 

دنکفا رود  نخس  هب  منامک  فلز  زو  **** دنکفا زاب  نم  ارم ز  لد  رادلد 

دنکفا رود  نتشیوخ  شوگ  سپ  زا  درب  **** مدرب شفلز  نیچ  هب  یپ  هک  زورما 

دنکفا زاب  ناور  توق  نم  وچ ز  ربلد  هرامش 177 : یعابر 

دنکفا زاب  ناهج  نادب  نم  تبحص  لد  **** دنکفا زاب  ناور  توق  نم  وچ ز  ربلد 

دنکفا زاب  ناج  يارب  زا  هس  ود  يزور  **** کیلو دوب  یندش  مه  لد  یپ  زا  ربص 

دنکفا ماد  ردوت  مد  ارم  وچ  شوخ  شوخ  هرامش 178 : یعابر 

دنکفا مایا  ياپ  قارف و  تسد  رد  **** دنکفا ماد  ردوت  مد  ارم  وچ  شوخ  شوخ 

دنکفا ماخ  عمط  ار  لد  هتخوس  نم  **** دابم تنمشد  هک  زور  نیدب  تسود  يا 

دنکن تنان  ریس  لایخ  هب  نودرگ  هرامش 179 : یعابر 

دنکن تناوخ  شیارآ  لد  نوخ  ات  **** دنکن تنان  ریس  لایخ  هب  نودرگ 

دنکن تنام  ناخ و  ناج و  تراغ  ات  **** دوشن یلاخ  هصغ  شلد ز  هاگناو 

دنکن منیزح  کلف  رگ  وت  هب  مداش  هرامش 180 : یعابر 

دنکن منیقی  تسنامگ  وت  زا  هچناو  **** دنکن منیزح  کلف  رگ  وت  هب  مداش 

دنکن منیتسآ  رد  ازس  خرچ  رگ  **** تست نماد  نم و  تسد  يراب  نونکا 
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دنکن نامیپ  وت  مصخ  اب  وت  ریشمش  هرامش 181 : یعابر 

دنکن ناسارخ  نوچ  قارع  کلم  ات  **** دنکن نامیپ  وت  مصخ  اب  وت  ریشمش 

دنکن نالوج  هفیلخ  رد  شیپ  ات  **** دیاسان ورف  نتخات  وت ز  بسا 

دنکن يزاون  هدنب  تمغ  ناطلس  هرامش 182 : یعابر 

دنکن يزاتکرت  رجه  �هجاوخ  ات  **** دنکن يزاون  هدنب  تمغ  ناطلس 

دنکن يزارد  تسد  مغ  �هنحش  ات  **** دیاب یناشن  وت  لصو  یلاو  زا 

دننک زاس  ار  هولج  غاب  هب  وچ  اهلگ  هرامش 183 : یعابر 

دننک زان  يا  هتفه  تسخن  هچنغ  زو  **** دننک زاس  ار  هولج  غاب  هب  وچ  اهلگ 

دننک زاغآ  نتخیر  تخر  مرش  زا  **** دننک زاب  ناهج  رادید  هب  هدید  نوچ 

دننکن نییآ  تورم  رگ  هفیاط  نیا  هرامش 184 : یعابر 

دننکن نید  ار  لخب  هکنیا  سب  هن  ناشیز  **** دننکن نییآ  تورم  رگ  هفیاط  نیا 

دننکن نیسحت  رحس  هب  یمه  زورما  **** يدرک ناسحا  رعش  مظن و  هب  هکنآ  تفر 

دنهارمه ارم  رفس  نیا  رد  هک  یموق  هرامش 185 : یعابر 

دنهاگآ مک  هنامز  �هیبعت  زا  **** دنهارمه ارم  رفس  نیا  رد  هک  یموق 

دنهاوخ نادنبشقن  هک  دشاب  نآ  شقن  **** دیوگ یم  نامسآ  میشوک و  یم  ام 

دنیب یم  وت  تساخ  تسشن و  وچ  نودرگ  هرامش 186 : یعابر 

دنیزگن ارچ  هویش  نامه  قلخ  اب  **** دنیب یم  وت  تساخ  تسشن و  وچ  نودرگ 

دنیشنب متس  درگ  يزیخرب  نوچ  **** دزیخرب اخس  داب  ینیشنب  نوچ 

دومن وت  مشچ  هب  هنییآ  رد  وت  مشچ  هرامش 187 : یعابر 

دوز وت  مشچ  مه  تشگ  هنتف  وت  مشچ  رب  **** دومن وت  مشچ  هب  هنییآ  رد  وت  مشچ 

دوب وت  مشچ  زا  مه  وت  مشچ  تفآ  سپ  **** مشچ هب  درک  ارت  مشچ  وت  شوخ  مشچ 
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دومنب تمالس  هر  ارم  هکنآ  تفگ  هرامش 188 : یعابر 

دوز ددرگرب  افو و  دنکن  تب  ناک  **** دومنب تمالس  هر  ارم  هکنآ  تفگ 

دوس ینامیشپ  مدرادن  زورماو  **** دوبن تشگ و  نیقی  اهتفگ  همه  نآ  يد 

دومنب اضیب  دی  نوچ  اخس  هب  تتسد  هرامش 189 : یعابر 

دوزفب یناهج  ناهج  رد  وت  دوج  زا  **** دومنب اضیب  دی  نوچ  اخس  هب  تتسد 

دوج ملاع  یهز  وش  لاد  هیفاق  وگ  **** دوب دهاوخ  هن  تسه  هن  یخس  وت  نوچ  سک 

دومن يور  نوچ  قشع  هک  متفگ  لد  اب  هرامش 190 : یعابر 

دوز نک  مکحم  گنچ  ربص  نماد  رد  **** دومن يور  نوچ  قشع  هک  متفگ  لد  اب 

دوب مهاوخ  نم  وت  ربص  دمتعم  رگ  **** دوشخب دیاب  وترب  هک  ارم  تفگ  لد 

دوب دیاب  مشک  متس  تمغ  اهبش ز  هرامش 191 : یعابر 

دوب دیاب  مشتآ  رب  وت  تنحم  زو  **** دوب دیاب  مشک  متس  تمغ  اهبش ز 

دوب دیاب  مشوخ  یشوخان  همه  نیا  اب  **** منک روک  مغ  یپ  ات  رگد  زور  سپ 

دوب ناز  قفاوم  ام  لاصو  هب  نودرگ  هرامش 192 : یعابر 

دوب ناهنپ  نآ  رد  رجه  �هیبعت  نیک  **** دوب ناز  قفاوم  ام  لاصو  هب  نودرگ 

دوب نارجه  بش  مه  لاصو  زور  ناک  **** دوب ناوتن  وا  رکش  نیهر  زورما 

دوب نویش  همه  وت  قارف  مشود ز  هرامش 193 : یعابر 

دوب نزیورپ  هدش  نوخ  زا  رپ  وچ  ممشچ  **** دوب نویش  همه  وت  قارف  مشود ز 

دوب نزوس  رس  رب  ران  �هناد  نوچ  **** دوب نترد  ارم  هک  ینوخ  هژم  ره  رب 

دوب هدمآ  تسد  هب  ناهج  زا  ممد  مین  کی  هرامش 194 : یعابر 

دوب هدمآ  تسد  هب  ناج  ياهب  هب  شلصو  **** دوب هدمآ  تسد  هب  ناهج  زا  ممد  مین  کی 

دوب هدمآ  تسد  هب  نارگ  سب  هک  سوسفا  **** کلف درک  نورب  نم  تسد  شنازرا ز 
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دوبن زوریپ  وچ  ملد  تخر  دیع  رب  هرامش 195 : یعابر 

دوبن زوس  زج  هتخوس  لد  دیع  زا  **** دوبن زوریپ  وچ  ملد  تخر  دیع  رب 

دوبن زور  دوخ  دیع  وچ  ناربخ  یب  يا  **** تدیع زور  تشذگ  نوچ  هک  دنیوگ 

دوبن زورفا  لد  تبحص  روخرد  لد  هرامش 196 : یعابر 

دوبن زوسلد  دنمتسم  نم  رب  ناز  **** دوبن زورفا  لد  تبحص  روخرد  لد 

دوبن زور  ارم  تنحم  بش  زگره  **** تبش داب  شوخ  تفگ  تفرب و  هک  بش  ناز 

دوش خاتسگ  وچ  هک  نیه  دش  هبش  کی  لگ  هرامش 197 : یعابر 

دوش خاک  رب  هتسد  هتسد  وت  شیپ  رد  **** دوش خاتسگ  وچ  هک  نیه  دش  هبش  کی  لگ 

دوش خاش  رب  هچنغ  هدیرد  هماج  ات  **** نمچ هب  وشرد  هتفکشون  لگ  يا  زیخ 

دوش دنسرخ  وت  تمدخ  هب  هن  وک  ره  هرامش 198 : یعابر 

دوش دنب  نیمز  سبح و  ورب  قافآ  **** دوش دنسرخ  وت  تمدخ  هب  هن  وک  ره 

دوش دنوادخ  لاح  همه  هب  ار  بش  **** زور کی  يریذپ  یگدنب  هب  هک  ار  ناو 

دوش رود  ملد  زا  روغ  مغ  رخآ  هرامش 199 : یعابر 

دوش روس  ناتسود  رجه  متام  نیو  **** دوش رود  ملد  زا  روغ  مغ  رخآ 

دوش روباشن  هب  یتیگ  �هدنامرف  **** لمح هب  دیآرد  وچ  نودرگ  شکرکشل 

دوش زوریپ  هثداح  رب  وچ  میلست  هرامش 200 : یعابر 

دوش زومآ  هلیح  رای و  هثداح  مه  **** دوش زوریپ  هثداح  رب  وچ  میلست 

دوش زور  یبش  دیآ و  بش  هب  يزور  **** تسنادرگ اهلاح  وچ  دوب  هک  ناس  ره 

دوش زومآ  تحلصم  درخ  هک  ارنآ  هرامش 201 : یعابر 

دوش زورون  دنب  دیع و  مغ  رد  یک  **** دوش زومآ  تحلصم  درخ  هک  ارنآ 

دوش زور  وا  رب  تیفاع  هب  بش  ره  **** دوش زورون  زور  هک  درمش  يدیع 
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دوشن یم  نورب  ملد  زا  مغ  هکنآ  اب  هرامش 202 : یعابر 

دوشن یم  نوبز  لد  ربص  یخلت  زا  **** دوشن یم  نورب  ملد  زا  مغ  هکنآ  اب 

دوشن یم  نوخ  کشرس  زا  هک  هدید  نیا  **** دراد یناج  تخس  هصغ  همه  نیا  اب 

دیرگن یم  تخر  هب  نودرگ  هم  بش  کی  هرامش 203 : یعابر 

دیراب یم  لد  نوخ  هدید  کشا ز  زو  **** دیرگن یم  تخر  هب  نودرگ  هم  بش  کی 

دیدپ تشگ  نآ  زا  یشوخ  نادب  لاخ  ناو  **** دیکچ تابیز  خر  رب  نآ  زا  هرطق  کی 

دیسوب تمدخ  كاخ  هدنب  هک  زور  نآ  هرامش 204 : یعابر 

دیزگن تداعس  چیه  وت  تمدخ  رب  **** دیسوب تمدخ  كاخ  هدنب  هک  زور  نآ 

دیرب دیما  درب و  هناخ  هب  ماربا  **** دیدن شیوخ  قنور  گنر و  وچ  زورماو 

دیردب مزار  �هدرپ  کلف  دادیب  هرامش 205 : یعابر 

دیربب ناج  زا  مدیما  ناهج  رامیت  **** دیردب مزار  �هدرپ  کلف  دادیب 

دیدپ تسین  يا  هرانک  ارم  راک  نیک  **** ورب ریگ و  يا  هرانک  نیزا  سپ  لد  يا 

دیشک هدرپ  رد  يور  لاصو  هک  سپ  ناز  هرامش 206 : یعابر 

دیردب نم  رب  هدرپ  قارف  هودناو  **** دیشک هدرپ  رد  يور  لاصو  هک  سپ  ناز 

دید مناوتن  باوخ  هب  یمه  باوخ  دوخ  **** باوخ هب  دید  شمناوت  رگم  هک  متفگ 

دیاش مباوخ  دربب  رگا  یتسم  رد  هرامش 207 : یعابر 

دیاشگب لد  هچرا  ددنبب  هدید  یم  **** دیاش مباوخ  دربب  رگا  یتسم  رد 

دیان مباوخ  چیه  هک  مین  وت  تخب  **** دیاز مک  وت  وچ  ناردام  رادیب ز 

دیاسان یم  وت  درد  زا  سفن  کی  ناج  هرامش 208 : یعابر 

دیانرب یمه  وت  یب  یسفن  لد  زو  **** دیاسان یم  وت  درد  زا  سفن  کی  ناج 

دیاش منامن  رگا  نآ  زا  سپ  هگناو  **** دیاب یمرد  وت  لصو  رگد  رابکی 
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دیاشگن نم  دیما  زا  کلف  رد  کی  هرامش 209 : یعابر 

دیانرب یم  هنامز  زا  نم  راک  کی  **** دیاشگن نم  دیما  زا  کلف  رد  کی 

دیابرد یم  هچرگد  نم  تنحم  رد  **** دیازفا یم  وت  مغ  دهاک  یم  ناج 

دیامیپ متمه  ياپ  هک  هار  سب  هرامش 210 : یعابر 

دیاشگب کلف  زار  کی  لکشم  ات  **** دیامیپ متمه  ياپ  هک  هار  سب 

دیاز ینیقی  حبص  کش  بش  زا  ات  **** دیآ شیپ  طلغ  زا  هک  هیس  زور  سب 

دیاز یم  لجا  هک  یتفگ  وت  رهق  يد  هرامش 211 : یعابر 

دیازفا یم  لدع  هب  اقب  زورماو  **** دیاز یم  لجا  هک  یتفگ  وت  رهق  يد 

دیاب یم  نینچ  راد  ناهج  لدع  ناو  **** تسیاب یم  نانچ  ریگناهج  رهق  نآ 

دیآ یم  نونک  هنتف  رد  هک  وت  فلز  هرامش 212 : یعابر 

دیاسآ یمن  لد  ناج و  تراغ  زا  **** دیآ یم  نونک  هنتف  رد  هک  وت  فلز 

دیارآ ناهج  هک  تمایق  زور  سب  **** تسنیا راک  رگ  هک  وت  فلز  بش  زا  ياو 

دیاش دسرتب  یم  بآ  هدنب ز  رگ  هرامش 213 : یعابر 

دیامنن ییریلد  مه  وت  بوتکم  **** دیاش دسرتب  یم  بآ  هدنب ز  رگ 

دیآ وس  نیا  زا  باوج  یکی  هک  دیاب  **** دمآ وس  نآ  زا  متمدخ  هس  ود  رخآ 

دیآ ریشمش  هب  حدق  زا  وت  يار  ات  هرامش 214 : یعابر 

دیآ ریز  کلف  نیرب  تهپس  درگ  **** دیآ ریشمش  هب  حدق  زا  وت  يار  ات 

دیآ ریس  اقب  کلم  زا  هک  رای  اب  **** تفگ یم  تزیت  غیت  نابز  هب  ترصن 

دیاب یناهج  هاش  ناج  هب  قیال  هرامش 215 : یعابر 

دیاب یناتس  هلمج  یهد  هلمج  نیز  **** دیاب یناهج  هاش  ناج  هب  قیال 

دیاب ینابش  دنگرگ  همه  اهنیا  **** تسین نکمم  یمدآ  نما  هفیاط  نیز 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 934 

http://www.ghaemiyeh.com


دیاش ار  نیز  ریز  خرچ  نسوت  مه  هرامش 216 : یعابر 

دیاش ار  نیگن  دیشروخ  رهوگ  مه  **** دیاش ار  نیز  ریز  خرچ  نسوت  مه 

دیاش ار  نیکت  ناغط  هش  زوریپ  **** دیاش ار  نیا  نآ و  هک  يربن  نظ  ات 

دیآ یم  نورب  گنس  زا  هک  وت  لصو  هرامش 217 : یعابر 

دیآ یم  نوچ  لایخ  �هبکوک  رد  **** دیآ یم  نورب  گنس  زا  هک  وت  لصو 

دیآ یم  نوخ  يوب  هک  مناد  یم  نم  **** يزرگنر نیزا  دیوگ  یمه  رجه  اب 

دیرگ نوچ  نم  مشچ  هک  رگنب  يراب  هرامش 218 : یعابر 

دیرگ نوزفا  هتشذگ  بش  بش ز  ره  **** دیرگ نوچ  نم  مشچ  هک  رگنب  يراب 

دیرگ نوخ  ار  هراتس  دوب  مشچ  رگ  **** مناشفا نوخ  راب  هراتس  مشچ  زا 

دیرگ یم  ارچ  ربا  متفگ  لگ  اب  هرامش 219 : یعابر 

دیرگ یم  اجک  رب  تسین  هدز  متام  **** دیرگ یم  ارچ  ربا  متفگ  لگ  اب 

دیرگ یم  امش  دهع  نم و  رمع  رب  **** تفگ دیاب  یمه  تسار  رگا  تفگ  لگ 

دیرگ یم  نمسای  قارف  متفگ ز  هرامش 220 : یعابر 

دیرگ یم  نمچ  رب  راز  هک  ربا  نیا  **** دیرگ یم  نمسای  قارف  متفگ ز 

دیرگ یم  نم  �هتفه  کی  �هدنخ  رب  **** منکشرب نتشیوخ  ياپ  هب  تفگ  لگ 

دیسرن يداوج  ار  هنامز  رمع و  دش  هرامش 221 : یعابر 

دیسرن يداوس  وزرآ  �همان  زو  **** دیسرن يداوج  ار  هنامز  رمع و  دش 

دیسرن يدارم  نماد  هب  هک  ادرد  **** میدزن تعانق  نماد  هب  هک  یتسد 

فرح ر

رتش ياپ  رد  هبد  نکفیم  هک  ییوگ  هرامش 222 : یعابر 

رخآ رب  مهج  یمه  نارخ  وچ  نم  ات  **** رتش ياپ  رد  هبد  نکفیم  هک  ییوگ 
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رپ ي  منز ;  نخس  نیا  رب ;  نم  **** رسپ داوق  حالص  تدنز  هن  رگ 

رنه تسلضف و  باتفآ  هک  وت  يار  هرامش 223 : یعابر 

رفولین زا  بش  مین  دنک  دای  رگ  **** رنه تسلضف و  باتفآ  هک  وت  يار 

رس دزارفارب  تیصاخ  هب  بآ  زا  **** رذگ وت  يار  مامت  ورب  هدرکان 

رآ رگد  یقیفر  ممغ  زجب  قشع  يا  هرامش 224 : یعابر 

رآرب شیپ  زا  رس  ییوت  ضرغ  لصو  يو  **** رآ رگد  یقیفر  ممغ  زجب  قشع  يا 

رآ رس  هب  مرمع  زیرب و  دمآ  تقو  رگ  **** تنوخ مزیرب  يا  هتفگب  رجه  يو 

راگن يور  شوخ و  شیع  یم و  ام و  يد  هرامش 225 : یعابر 

رای تقرف  ییادج و  مغ  زورماو  **** راگن يور  شوخ و  شیع  یم و  ام و  يد 

رآ زاب  يد  مهن  زورما  رس  رب  ناج  **** تسیکی ود  ره  ارت  مایا  شدرگ  يا 

راب نیا  تسنوبز  ملد  تمغ  تسد  رد  هرامش 226 : یعابر 

راب نیا  تسنورب  نم  تسد  راک ز  نیو  **** راب نیا  تسنوبز  ملد  تمغ  تسد  رد 

راب نیا  تسنوخ  تسدو  تسهب  وت  تسد  **** مزاب یم  ناج  درن  وت  اب  هک  هفرط  نیو 

رخآ درک  ینشاچ  هزات  تنحم  لد  هرامش 227 : یعابر 

رخآ دروخ  نم  ناج  كاله  دنگوس  **** رخآ درک  ینشاچ  هزات  تنحم  لد 

رخآ دروآرب  نیمز  زا  مه  تسج و  یم  **** نیمز هب  یناهج  درب  دورف  هک  یقشع 

رخآ دیآرس  وت  رجه  بش  نم  رب  هرامش 228 : یعابر 

رخآ دیآرب  وت  لاصو  حبص  نیا  **** رخآ دیآرس  وت  رجه  بش  نم  رب 

رخآ دیآرد  تندرگ  هب  لصو  زا  **** مراد رس  رب  وت  نارجه  هک ز  یتسد 

رخآ میراسگ  هک  اب  مغ  همه  نیا  اب  ام  هرامش 229 : یعابر 

رخآ میرآرب  هک  اب  یمد  هصغ  نیو  **** رخآ میراسگ  هک  اب  مغ  همه  نیا  اب  ام 
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رخآ میراذگ  نوچ  رمع  همه  اهنت  **** دز ناوتب  یسفن  وا  اب  هک  تسین  سک 

رخآ ییاینرب  مامت  هام  يا  هرامش 230 : یعابر 

رخآ ییامنن  خر  یمه  هک  یناج  **** رخآ ییاینرب  مامت  هام  يا 

رخآ ییاجک  نم  هام  نم و  ناج  **** لامج هب  یهام  وچ  تفاطل و  هب  ناج  نوچ 

رمع لدع  نید  زع  دوزفب  رگ  يد  هرامش 231 : یعابر 

رمع لدع  نیمز  درک  یهت  روج  زو  **** رمع لدع  نید  زع  دوزفب  رگ  يد 

رمع لدع  نیبب  ایب  رمع  لدع  يا  **** دیوگ یم  ناهج  نابز  دص  هب  زورما 

رون دراد  یفتقم  يار  دیشروخ ز  هرامش 232 : یعابر 

رومعم یتیگ  تسیرجنس  تلود  زو  **** رون دراد  یفتقم  يار  دیشروخ ز 

روتسد ناطلس  هفیلخ  یهز  تنسحا  **** روصنم دش  نید  تیار  نیا  تیار  زو 

ریت وت  کلک  يا  باتفآ و  وت  يار  يا  هرامش 233 : یعابر 

ریپ ملاع  رد  هدوبن  ناوج  وت  نوچ  يو  **** ریت وت  کلک  يا  باتفآ و  وت  يار  يا 

ریظن بیع و  رگم  اهزیچ  همه  يراد  **** يادخ بیغ  رگم  اهملع  همه  یناد 

ریبدت رد  بش  زور و  زور و  بش و  متسه  هرامش 234 : یعابر 

رینم ردب  يا  مشک  نوچ  ارت  مصخ  ات  **** ریبدت رد  بش  زور و  زور و  بش و  متسه 

ریت ندرگ  مه  تسه و  غیت  ندرگ  مه  **** ارم هک  یسرتن  نم  صاصق  ات ز  ناه 

ریمض هب  دمآرد  تزگ  ره  هیروصنم  هرامش 235 : یعابر 

ریزو نومیم  بکوم  ترد  هب  نیاک  **** ریمض هب  دمآرد  تزگ  ره  هیروصنم 

ریگب تسد  ایب  وگ  رانچ  تسد  وک  **** سوبب تسدایب  وگ  هچنغ  بل  وک  نیه 

ریفن وت  يافج  زا  روفن  خرچ  يا  هرامش 236 : یعابر 

ریپ ملاع  نیا  زا  ناغف  ناوج  تخب  يو  **** ریفن وت  يافج  زا  روفن  خرچ  يا 

يرونا نیدلادحوا  راعشا  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 972زکرم  هحفص 937 

http://www.ghaemiyeh.com


ریگ متسد  مغ  تسد  لجا ز  تسد  يو  **** ریزگ تسین  ماوت  نازیرگ ز  رمع  يا 

ریگرب ناج  زا  لد  ادتبا  زا  مه  لد  يا  هرامش 237 : یعابر 

ریگ ربلد  نآ  یپ  تغارف  هب  هگناو  **** ریگرب ناج  زا  لد  ادتبا  زا  مه  لد  يا 

ریگ رگید  دص  نآ  جازم  هب  مه  نیو  **** ریگ ردنا  هار  هقلح و  نیا  نزم  ین  ای 

ریگ هدش  یناتساد  هدنب  وت  تسد  زا  هرامش 238 : یعابر 

ریگ هدش  یناهج  �هناشن  رهم  زو  **** ریگ هدش  یناتساد  هدنب  وت  تسد  زا 

ریگ هدش  یناج  مین  قشع و  مدنام و  نم  **** تسرطخ رب  نت  ناج و  دنامن  تفر و  لد 

ریگم رای  قشاع و  قیفر و  هدنب  زج  هرامش 239 : یعابر 

ریگم راوخ  ارم  رمع  ماوت  راوخمغ  **** ریگم رای  قشاع و  قیفر و  هدنب  زج 

ریگم راک  هنمرب  راک  هب  ياپ  وت  **** تسد دبای  ناج  هب  را  مراک  وت  راک  رد 

فرح ز

زارد زور  وت  لایخ  يوزرآ  زا  هرامش 240 : یعابر 

زاین درد و  رپ  لد  اب  مبش  دنب  رد  **** زارد زور  وت  لایخ  يوزرآ  زا 

زاب دیآ  زور  هک  دوب  یک  میوگ  یم  **** زارط عمش  يا  بش  همه  یباوخ  یب  زو 

زارد وت  فلز  وچ  افج  رد  وت  تسد  يا  هرامش 241 : یعابر 

زاب نم  زا  ياپ  هتفرگ  یببس  یب  يو  **** زارد وت  فلز  وچ  افج  رد  وت  تسد  يا 

زان نماد  رد  ياپ  هدیشک  زورماو  **** دهع هب  هدرک  نورب  نیتساز  تسد  يد 

زارد ياهبش  وت  قشع  زا  نم  هک  دش  نآ  هرامش 242 : یعابر 

زار نیورپ  اب  یمدرک و  هلگ  هم  اب  **** زارد ياهبش  وت  قشع  زا  نم  هک  دش  نآ 

زاب ینیب  مرگید  هک  نانچ  هن  متفر  **** زاب لگنچ  زا  رتوبک  نوچ  وت  متسج ز 

زان هب  وت  اب  ما  هدرب  زور  هب  هک  بش  ناز  هرامش 243 : یعابر 
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زارد تسهایس و  تمغ  زا  مبش  زور و  **** زان هب  وت  اب  ما  هدرب  زور  هب  هک  بش  ناز 

زاب مرآ  زور  هب  نانچ  یبش  وت  اب  ات  **** درب مهاوخ  رس  هب  وت  یب  نینچ  زور  سب 

زارط عمش  يا  تلصو  زور  يداش  لد  هرامش 244 : یعابر 

زار هب  تستفگ  شیب  رجه  بش  دص  اب  **** زارط عمش  يا  تلصو  زور  يداش  لد 

زاب دیوگ  یمغ  یب  لاصو  زور  اب  **** زارد ياهبش  همه  ناز  نیا  زا  سپ  دوخ  ات 

زارط عمش  يا  متبحص  بلط  رد  رگ  هرامش 245 : یعابر 

زارد هار  زا  تیاپ  درک  هلبآ  شود  **** زارط عمش  يا  متبحص  بلط  رد  رگ 

زان هب  شاب  یمه  تسدرب  هلبآ  نوچ  **** زامن گناب  ات  يایب  نم  رب  بشما 

زارط عمش  نآ  مد  يدیرخب  لد  يا  هرامش 246 : یعابر 

زاغآ يدرک  هیرگ  ثیدح  هدید  يو  **** زارط عمش  نآ  مد  يدیرخب  لد  يا 

زاب يدروآ  هتشذگان  تنحم  يو  **** تسد يدرک  ون  هدشان  نهک  قشع  يا 

زورما دوب  يرونا  ماک  هب  هبامرگ  هرامش 247 : یعابر 

زورما دوب  يرتشم  وچ  یمنص  اجناک  **** زورما دوب  يرونا  ماک  هب  هبامرگ 

زورما دوب  يرپ  میدیدن  وید  ام  **** دوب وید  نیمه  هبامرگ  هب  دنیوگ 

زونه تسراکف  يا  هدید  وت  هک  لد  نآ  هرامش 248 : یعابر 

زونه تسراز  �هلان  اب  وت  قشع  زو  **** زونه تسراکف  يا  هدید  وت  هک  لد  نآ 

زونه تسرارقرب  هدید  ود  بآ  ناو  **** زونه تسراک  رس  رب  لد  شتآ  ناو 

زیگناروش يا  هناخ  هب  نم  رب  ییان  هرامش 249 : یعابر 

زیهرپ نارازه  هب  ییایب  هک  هگناو  **** زیگناروش يا  هناخ  هب  نم  رب  ییان 

زیت تلود  نوچ  وت  يرتهب  هدمآان  **** زیخ دیوگ  تدب  يوخ  ینیشنب  نوچ 

زیت شوخ  شوخ  دش  وچ  لگ  لوبق  رازاب  هرامش 250 : یعابر 
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زیخ ربلد  يا  وش  رد  غاب  هب  هک  متفگ  **** زیت شوخ  شوخ  دش  وچ  لگ  لوبق  رازاب 

زیرگ میتفرگ و  رگبالگ  تسد  ام  **** زیرم هریخ  شمدق  بآ  هک  تفگ  لگ 

زیت شتآ  رد  وت  يادوس  هام ز  يا  هرامش 251 : یعابر 

زیرمب میوربآ  متشگ  هتخوس  نوچ  **** زیت شتآ  رد  وت  يادوس  هام ز  يا 

زیرگم نم  زا  وت  متخیرگ  وت  رد  نم  **** زیتسم نم  اب  يور  هزیتس  خرچ  نوچ 

فرح س

ساره وت  زا  رهپس  هدروخ  يا  هشزوریپ  هرامش 252 : یعابر 

ساپس سوب و  نیمز  هدرک  سب  تعاس و  ره  **** ساره وت  زا  رهپس  هدروخ  يا  هشزوریپ 

ساط هدراچ  نامز  کی  هب  کلف  تفه  زا  **** ساملا نوچ  رجنخ  هب  ینک  هک  اریز 

ساسا هنیرید  دبنگ  نیرد  مییام  هرامش 253 : یعابر 

ساط ردنا  روم  وچ  يا  هنخر  �هدنیوج  **** ساسا هنیرید  دبنگ  نیرد  مییام 

سارخ واگ  نوچ  هتسب  مشچ  هتشگرس و  **** ساره دیما و  لزنم  زا  هن  هاگآ 

سب دیآ و  یم  وت  مغ  لد  لزنم  رد  هرامش 254 : یعابر 

سب دیاب و  یم  وت  مغ  ناج  �هنکس  رد  **** سب دیآ و  یم  وت  مغ  لد  لزنم  رد 

سب دیاز و  یم  وت  مغ  بش  هک ز  ییوگ  **** دیمد وت  ياز  هنتف  لامج  حبص  ات 

فرح ش

شوخ لد  رب  ارت  رجه  منک  هک  يزور  هرامش 255 : یعابر 

شتآ ردنا  منز  نت  منک  هچ  میوگ  **** شوخ لد  رب  ارت  رجه  منک  هک  يزور 

شک دریگ و  ملد  نابیرگ  وت  قشع  **** ربص نماد  مشک  ياپ  رد  هک  تسار  نوچ 

شوخ نشور و  یم  ککشیش  ود  مییام و  هرامش 256 : یعابر 

شتآ كرونت  کی  لقن و  کضوح  کی  **** شوخ نشور و  یم  ککشیش  ود  مییام و 
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شکرت یب  هد  لامج  ییامرف  رگ  **** شش زا  جنپ  یکنان  یککیلقاب و 

شوخ دیآ  یمن  تهش  یگدنب  نوچ  هرامش 257 : یعابر 

شتآ نوچ  تلود  بآ و  وچ  کلم  اب  **** شوخ دیآ  یمن  تهش  یگدنب  نوچ 

شکمب خزود  نخلگ  فلع  اجنیا  **** شوخ شوخ  نک  ناهج  نآ  جیسب  زیخرب و 

شاب یم  ناناج  دزن  هب  ورب  وت  لد  يا  هرامش 258 : یعابر 

شاب یم  ناج  رظتنم  تعاس  تعاس  **** شاب یم  ناناج  دزن  هب  ورب  وت  لد  يا 

شاب یم  نادنخ  روخ و  یم  نوخ  نک و  یم  ناج  **** شاب یم  نارجه  میدن  ایب  وت  نت  يا 

شخر نودرگ  ورسخ  باکر  هام  يا  هرامش 259 : یعابر 

شخب یتیگ  ردنکس  ناتس  کلم  يو  **** شخر نودرگ  ورسخ  باکر  هام  يا 

شخو �هناریو  شخب  هدنب  هب  درگرب و  **** تسین وت  خلب  نوچ  کلم  يادخ  کلم  رد 

شربخ مسرپن  دنچ  یهگ  هک  متفگ  هرامش 260 : یعابر 

شرس ربکت ز  دش  نورب  كوب  ات  **** شربخ مسرپن  دنچ  یهگ  هک  متفگ 

شرد ناعیفش  يراز و  نم و  نونکا  **** شرتشیب نامز  ره  همشرک  تسه  دوخ 

شکرت ردنا  يراد  هک  افج  ریت  ره  هرامش 261 : یعابر 

شک ندرگ  مشک  یمن  افو  رس ز  نوچ  **** شکرت ردنا  يراد  هک  افج  ریت  ره 

شک نماد  رد  ياپ  نیشنب و  شوخ  وت  **** قشع مدرک و  نورب  نیتسآ  تسد ز  نم 

شورف هوشع  تب  نآ  لصو  فک  زا  شود  هرامش 262 : یعابر 

شون مدرک  یمه  برط  یم  زور  ات  **** شورف هوشع  تب  نآ  لصو  فک  زا  شود 

شود بش  نوچ  دوب  مرگید  بش  یک  ات  **** شورخ دایرف و  رازه  دص  نم و  بشما 

شیوخ شرفم  ما  هتخاس  ترد  كاخ  زا  هرامش 263 : یعابر 

شیوخ شوخ  شیع  هداد  داب  هب  هریخ  رب  **** شیوخ شرفم  ما  هتخاس  ترد  كاخ  زا 
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شیوخ شتآ  زا  وت  بآ  مربن  ات  ناه  **** شیوخ شوهم  خر  نآ  وت  نم  هب  يامنب 

شیوخ لصاح  یب  لد  زا  ناهن  دنچ  کی  هرامش 264 : یعابر 

شیوخ لکشم  زا  مدرک  هانپ  ربص  اب  **** شیوخ لصاح  یب  لد  زا  ناهن  دنچ  کی 

شیوخ لد  ماک  هب  مدش  نادرگ  نادرگ  **** موش هتشگرس  هک  دوب  نآ  ملد  ماک 

شیوخ یگنس  یب  مربارب ز  كاخ  اب  هرامش 265 : یعابر 

شیوخ یگنتلد  ماود  زا  لجخ  لد  زو  **** شیوخ یگنس  یب  مربارب ز  كاخ  اب 

شیوخ یگنن  یب  گنن  مه ز  زاب  ات  **** شیوخ یمرش  یب  مرش ز  مهدب  برای 

شیوخ �هصح  زا  هدایز  ناهج  يراد ز  هرامش 266 : یعابر 

شیوخ �هصق  تیاکش و  نک  یقاب  رد  **** شیوخ �هصح  زا  هدایز  ناهج  يراد ز 

شیوخ �هصغاذ  ماعط  روخب  نیشنب و  **** يدرگ اهرد  هب  مکش  یپ  یک ز  ات 

شیوخ �هیام  دهد  یم  ضرع  ود  زور  لگ  هرامش 267 : یعابر 

شیوخ �هیاس  نآ  رب  وت  نکفیم  راهنز  **** شیوخ �هیام  دهد  یم  ضرع  ود  زور  لگ 

شیوخ �هیاریپ  همه  دزیر  وت  ياپ  رد  **** شیوخ �هیاپ  نآ  زا  سپ  دنیبب  وچ  دوخ  وا 

فرح ك

كاخ ملاع  زا  متسشب  عمط  تسد  ات  هرامش 268 : یعابر 

كاپ مراد  ینماد  هنامز  درگ  زا  **** كاخ ملاع  زا  متسشب  عمط  تسد  ات 

كاب هچ  گرم  زا  متفرب  ناهج  نم ز  نوچ  **** كاله میب  دش و  یکی  اقب  دیما 

کمس وچ  ملاع  كامس و  نوچ  وت  هاج  يا  هرامش 269 : یعابر 

کلف وت  هاج  یتبون  هقش ز  کی  **** کمس وچ  ملاع  كامس و  نوچ  وت  هاج  يا 

کلم شود  رب  هیشاغ  ارت  دنچ  کی  **** كولم تسد  رب  باکر  ارت  دنچ  کی 

کلف روف  رب  ندروآرب  گنر  نیز  هرامش 270 : یعابر 
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کلف روغ  متفاین  ملد و  دش  نوخ  **** کلف روف  رب  ندروآرب  گنر  نیز 

کلف رود  زا  يدربن  نورب  تخر  ات  **** کلف روج  زا  تسین  ریزگ  هلمج  رد 

فرح گ

گنرد ماگنه  هنیگبآ  لزنم  رد  هرامش 271 : یعابر 

گنت مدید  ار  هتسکش  لد  وت  یب  نوچ  **** گنرد ماگنه  هنیگبآ  لزنم  رد 

گنس يزادنا  هنیگبآ  رد  کنانوچ  **** سرپم تفگ  الد  يا  هنوگچ  هک  متفگ 

فرح ل

لگ تلود  �هدعاق  وت  دنسم  يا  هرامش 272 : یعابر 

لذ شوخ  تسد  تست  زع  هک ز  تمصخ  **** لگ تلود  �هدعاق  وت  دنسم  يا 

لپ وچ  بوکدگل  ناشورخ و  بآ  نوچ  **** لگ وچ  رمع  مک  داب و  راخ  وچ  ردق  یب 

لگ ملاع  �هصالخ  وت  رهوگ  يا  هرامش 273 : یعابر 

لصاح ینعم  ود  ار  موق  ود  وت  زا  داب  **** لگ ملاع  �هصالخ  وت  رهوگ  يا 

لد هتخوس  ارت  شیدنادب  هلول  نوچ  **** ناور مکح  ارت  هاوخوکن  بآ  نوچ 

لگچ عمش  يا  وت  یب  شود  بش  رخآ  هرامش 274 : یعابر 

لجخ راوخ و  ممغ  رد  تشاذگ  تشذگب و  **** لگچ عمش  يا  وت  یب  شود  بش  رخآ 

لد هتساخرب  هتسشنب و  وت  دنب  رد  **** دیپس زور  ات  هدعو  هب  نم  غراف و  وت 

لیح گنر و  دص  وت  رهب  زا  متخیمآ  هرامش 275 : یعابر 

لدج هب  دمآ  رت  يوق  لجا  تسد  مه  **** لیح گنر و  دص  وت  رهب  زا  متخیمآ 

لجا شیپ  یمدیشک  شلجا  زا  شیپ  **** لثم هب  يدرک  لوبق  ارم  ناج  رگ 

لامج هب  نشور  هدرک  هنامز  مشچ  يا  هرامش 276 : یعابر 

لاؤس ظفل  نیرتشوخ  هدرب  وت  شوگ  رد  **** لامج هب  نشور  هدرک  هنامز  مشچ  يا 
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لاوز دعب  اه  هیاس  وچ  تداب  يرمع  **** زور لوا  باتفآ  وچ  يراد  ییار 

لاوز يوس  ناود  لیجعت  هب  رمع  نیز  هرامش 277 : یعابر 

لایخ شیپ  مدیآ  هچ  ناهج  هک  یناد  **** لاوز يوس  ناود  لیجعت  هب  رمع  نیز 

لامالام لد  نوخ  دیآ ز  یتشط  **** لیمالیم لد  درد  دیآ ز  یتشد 

لایخ مرش  زا  مزوسب  یمه  رجه  رد  هرامش 278 : یعابر 

لاوز میب  زا  مزوسب  یمه  لصو  رد  **** لایخ مرش  زا  مزوسب  یمه  رجه  رد 

لاصو دزوسب ز  دزوسن و  رجه  رد  **** لاح دشاب  نیمه  ار  عمش  �هناورپ 

لد يا  هاگ  یب  زور  تسدرود و  لزنم  هرامش 279 : یعابر 

لد يا  هارمه  راظتنا  شکم  ور  نیز  **** لد يا  هاگ  یب  زور  تسدرود و  لزنم 

لد يا  هاتوک  زور  زارد و  هار  نیز  **** دنتسه ناوارف  عطقنم  هک  باتشب 

لسگب ناناج  لاصو  زا  عمط  لد  يا  هرامش 280 : یعابر 

لسگب نادند  هب  وزرآ  �هتشررس  **** لسگب ناناج  لاصو  زا  عمط  لد  يا 

لسگب ناج  قیالع  ادخ  رهب  زا  **** وت نت  زا  ناج  دنلسگب  هک  شیپ  ناز 

لگ نت  رب  دش  هدیرد  لگ  نهاریپ  هرامش 281 : یعابر 

لگ نهاریپ  وچ  امنیب  وت  راولش  **** لگ نت  رب  دش  هدیرد  لگ  نهاریپ 

لگ نز  نوک  وت  نوک  دوب  هک  ییاج  **** لگ نمرخ  زا  هب  وت  نوک  نمرخ  يا 

لگ نماریپ  راهب  مشح  دز  فص  هرامش 282 : یعابر 

لگ نماد  رد  درک ز  رپ  دمآ و  ربا  **** لگ نماریپ  راهب  مشح  دز  فص 

لگ نمرخ  يا  ییآرد  نمچ  هب  وت  رگ  **** لگ نت  ردنا  دنامن  ناج  همه  نیا  اب 

لگ يا  يرادن  نم  رای  خر  بات  هرامش 283 : یعابر 

لگ يا  يرآ  هچ  گنر  يرد  هچ  هماج  **** لگ يا  يرادن  نم  رای  خر  بات 
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لگ يا  يراین  ورف  لجخ  راب  زا  **** لگ يا  يراوخ  هب  هک  ات  دنکن  تدوس 

فرح م

مدع هن  دوجو و  هن  منادن  هک  منآ  هرامش 284 : یعابر 

مدق هن  ثودح و  هن  منادن  هک  مناد  **** مدع هن  دوجو و  هن  منادن  هک  منآ 

مک يرایشه  نوزف و  برط  یتسم و  **** مدمه یفیرح  برطم و  مناد و  یم 

مغ ار  يداش  بل  دش  ورف  هک  ادرد  هرامش 285 : یعابر 

مغ �هنامیپ  تشگ  نوگن  تشگ و  رپ  **** مغ ار  يداش  بل  دش  ورف  هک  ادرد 

ملاع اغیرد  هک  ملاع  دنام ز  نیاو  **** مک یناسآ  تشگ و  شیب  يراوشد 

مدآ لیفط  لصا  وت  رهوگ  يا  هرامش 286 : یعابر 

ملاع ترابع  ینعم و  وت  تاذ  يو  **** مدآ لیفط  لصا  وت  رهوگ  يا 

مکش درواین  یمدآ  تقلخ  زو  **** قلخ هد  يزور  درکن  تفک  مکح  ات 

مارهب ای  تسرت  سحن  تلحز  اخرچ  هرامش 287 : یعابر 

مان هب  رورغم  تیرتشم  رغ و  هرهز ت  **** مارهب ای  تسرت  سحن  تلحز  اخرچ 

مامت هن  تهام  تسا و  هبحق  وت  دیشروخ  **** ماخ هن  تس و  هتخپ  هن  یقفانم  تریت ز 

مادم خرچ  تتمه  يامه  ریز  يا  هرامش 288 : یعابر 

مارآ زاب  اب  هتفرگ  ترظن  زا  کبک  **** مادم خرچ  تتمه  يامه  ریز  يا 

مان یطوط  ورسخ  ریظن  غرمیس  **** مایا رتوبک  نیهاش و  وت  لابقا 

ماقم ياج  نیا  زا  شیب  دوبن  وچ  متفر  هرامش 289 : یعابر 

مارآ مدوب  وت  کیدزن  هب  دنچره  **** ماقم ياج  نیا  زا  شیب  دوبن  وچ  متفر 

ماک هب  هن  ندوب  رایتخا و  هب  هن  نتفر  **** مادنا میس  يا  دابم  ناهج  هب  ار  سک 

ماظن لآ  رهوگ  تسد  قرشم  زا  هرامش 290 : یعابر 
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مادم تسعولط  ار  مامت  هام  هد  **** ماظن لآ  رهوگ  تسد  قرشم  زا 

مامت هام  ره  يون ز  هم  دنکفب  **** مارک دنوادخ  نآ  هک  رگنب  کنیا 

ماد هناد ز  یمه  دنک  یمن  قرف  لد  هرامش 291 : یعابر 

ماج هب  شیهار  تسعماج و  هب  شیهار  **** ماد هناد ز  یمه  دنک  یمن  قرف  لد 

ماخ هعموص  رد  هک  هب  هتخپ  هبطصم  رد  **** ماک هب  هقوشعم  یم و  ام و  همه  نیا  اب 

ما هتشادرب  تخر  هک  يا  هلحرم  ره  هرامش 292 : یعابر 

ما هتشاد  رت  هلحرم  رگج  نوخ  زا  **** ما هتشادرب  تخر  هک  يا  هلحرم  ره 

ما هتشاد  ربخ  نتشیوخ  وت ز  یب  رگ  **** زگره مدابم  لصو  ربخ  وت  زا 

مبآ تقشع  هتخیر  يا  وت  دای  اب  هرامش 293 : یعابر 

مباوخ شتآ  رب  دوب  رگا  تفگشن  **** مبآ تقشع  هتخیر  يا  وت  دای  اب 

مبای يداش  مادک  تمغ  هب ز  ات  **** مباترب ارچ  ییوت  نوچ  مغ  زا  يور 

مبای مغ  زج  بیصن  وزک  هن  یتخب  هرامش 294 : یعابر 

مبای مدمه  ود  ناهج  رد  هک  هن  يزور  **** مبای مغ  زج  بیصن  وزک  هن  یتخب 

مبای مک  شمیوج  شیب  هک  دنچره  **** کنآ زا  تسنورب  ناهج  زا  رگم  يداش 

مدش وت  لاحم  راتفگ  هب  هرغ  نم  هرامش 295 : یعابر 

مدش وت  لامشوگ  يازس  يور  ناز  **** مدش وت  لاحم  راتفگ  هب  هرغ  نم 

مدش وت  لاوج  رد  هوشع  هب  زاب  مه  **** ارت راب  دص  دومزآ  هک  هفرط  نیو 

مرفس حانج  رب  عادو  درک  يد  هرامش 296 : یعابر 

مربز ریز و  درک  قارف  تسد  ات  **** مرفس حانج  رب  عادو  درک  يد 

مرثا رب  نم  هک  زات  كرت  هتسهآ  **** شا یپ  دز ز  یمه  هرعن  ناج  دش و  یم  وا 

مرب هریت  بش  هب  تلیح  هب  هک  يزور  هرامش 297 : یعابر 
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مرگن یم  سپ  زاب  رکش و  میوگ  یم  **** مرب هریت  بش  هب  تلیح  هب  هک  يزور 

مرمش تمینغ  ار  هتشذگ  زور  ات  **** مرگج نوخ  هچ  رد  رمع  هک ز  رگنب 

مرطخ رد  ناج  هب  درب و  ملد  وت  فلز  هرامش 298 : یعابر 

مربن تفلز  هب  یپ  میب  هک ز  مریگ  **** مرطخ رد  ناج  هب  درب و  ملد  وت  فلز 

مرگن دوخ  لد  رد  رود  هک ز  نادنچ  **** نک نوریب  هلک  ریز  زا  یمد  يراب 

مرس رسکی ز  هدش  نوریب  وت  يادوس  هرامش 299 : یعابر 

مرذگهر درخ  دیربب  وت  يوک  زو  **** مرس رسکی ز  هدش  نوریب  وت  يادوس 

مرگد راب  درب  راک  رس  اب  ات  **** مرد تفوک  رد  زاب  وت  بلط  تسد 

مرگن تیور  هب  هک  مرادن  يور  نوچ  هرامش 300 : یعابر 

مرذگ یم  رب  وت  يوک  رس  هب  يراب  **** مرگن تیور  هب  هک  مرادن  يور  نوچ 

مرپس نماد  هب  وت  يوکز  هک  يدرگ  **** وت خر  يوزرآ  مشک ز  هدید  رد 

مرزآ یشوین  ارچ  کلف  لد ز  يا  هرامش 301 : یعابر 

مرگ �هیرگ  اب  زاس و  درس  مداب  مه  **** مرزآ یشوین  ارچ  کلف  لد ز  يا 

مرش یب  دشاب  هدید  رازه  هک  ار  نآ  **** مرن ددرگ  اجک  هلان  زو  وت  ربلد ز 

مراد رت  نوخ  هب  يور  نوچ  وت  رخآ ز  هرامش 302 : یعابر 

مراد رواب  يور  چیه  قشع ز  رد  **** مراد رت  نوخ  هب  يور  نوچ  وت  رخآ ز 

مرادرب لد  زار  يور  هدرپ ز  نم  **** نیا زا  سپ  هنرو  هدرپ  يور  رادرب ز 

مراد رد  رپ  هدید  ود  فدص  مغ  زا  هرامش 303 : یعابر 

مراد رزاگ  هب  نیتسوپ  هثداح  زو  **** مراد رد  رپ  هدید  ود  فدص  مغ  زا 

مراد رپ  نیتسآ  هتسکش  تسد  زو  **** تسرد رز  زا  منماد  یهت  هک  ادرد 

مراد لزنم  رازه  تمغ  يوک  رد  هرامش 304 : یعابر 
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مراد لگ  رد  ربص  ياپ  وت  تسد  زو  **** مراد لزنم  رازه  تمغ  يوک  رد 

مراد لد  مغ  دص  دیدپ و  تسین  لد  **** مراد لکشم  تخس  راک  وت  هار  رد 

مراد ناهنپ  مصخ  میب  وت ز  زار  هرامش 305 : یعابر 

مراد نادنچ  وت  تنحم  مغ و  هنرو  **** مراد ناهنپ  مصخ  میب  وت ز  زار 

مراد ناج  زا  مرادن  تلد  يرآ ز  **** یمه تسود  میرادن  لد  هک ز  ییوگ 

مراد يرای  رای  قشع  مغ  رد  هن  هرامش 306 : یعابر 

مراد يراسگمغ  هن  یسفنمه  هن  **** مراد يرای  رای  قشع  مغ  رد  هن 

مراد يراک  هتسب  هتسکش  هچ  برای  **** مراد يراکشآ  ناهن و  هتسخ  سب 

مراد یناشن  وت  لاصو  لد ز  يا  هرامش 307 : یعابر 

مراد یناما  وت  قارف  ناج ز  يو  **** مراد یناشن  وت  لاصو  لد ز  يا 

مراد یناج  هلیح  رازه  هب  نونکاو  **** وت هب  تشاد  ناهج  همه  منت  هراچیب 

مراد ینادواج  قشع  هک  وت  اب  نم  هرامش 308 : یعابر 

مراد ینابرهم  رازه  رهم و  کی  **** مراد ینادواج  قشع  هک  وت  اب  نم 

مراد یناگدنز  هچ  وگب  وت  یب  نم  **** ینکن یناگدنز  وچ  امنص  نم  اب 

مرادرب ملق  را  مسیون  وت  مان  هرامش 309 : یعابر 

مرادرب مدق  وچ  مراذگ  وت  يوک  **** مرادرب ملق  را  مسیون  وت  مان 

مرادرب مه  هدید ز  را  دوخ  رمع  رد  **** ناهج ناج  يا  منیبن  ارت  يور  زج 

مرتراتفرگ زور  ره  وت  راک  رد  هرامش 310 : یعابر 

مرترادیرخ ناج  هب  ارت  ياهمغ  **** مرتراتفرگ زور  ره  وت  راک  رد 

مرتراز تمنیب  شیب  هک  دنچره  **** يرت يور  وکن  نم  مشچ  هب  زور  ره 

مرخ زاب  ناج  هب  دزس  تمتخورفب  هرامش 311 : یعابر 
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مرخ زاب  نارگ  متخورفب  نازرا  **** مرخ زاب  ناج  هب  دزس  تمتخورفب 

مرخ زاب  ارت  نانمشد  هک ز  وب  ات  **** ربلد يا  ناتسود  مهاوخ ز  يراب 

مشاب تیوک  گس  رتمک  هک  هدنب  نم  هرامش 312 : یعابر 

مشاب تیوگ  حدم  هک  دشاب  سب  نیا  **** مشاب تیوک  گس  رتمک  هک  هدنب  نم 

مشاب تیور  شیپ  هک  دشاب  بجاو  **** زور بش و  هام و  لاس و  هک  مین  لابقا 

مشیدنا تناهد  رگ  شیوخ  لد  منیب  هرامش 313 : یعابر 

مشیدنا تنایم  رگ  شیوخ  نت  مبای  **** مشیدنا تناهد  رگ  شیوخ  لد  منیب 

مشیدنا تناتسآ  كاخ  هک ز  الا  **** وت رس  ناج و  هب  رس  دیان ز  مدای 

ملد داب  لجخ  راوخ و  ملجخ  راوخ و  هرامش 314 : یعابر 

ملد داب  لگ  هب  ياپ  رس و  همیسآ  **** ملد داب  لجخ  راوخ و  ملجخ  راوخ و 

ملد داب  لد  ریسا  منم ، هک  نانوچ  **** تسلد تسد  زا  يریسا  ممغ  تسد  رد 

ملد درس  مد  وت  زا  دیسر  خرچ  رب  هرامش 315 : یعابر 

ملد درگ  �هدناشف  مغ  نماد  رب  **** ملد درس  مد  وت  زا  دیسر  خرچ  رب 

ملد درد  زا  وت  غراف  لد  ادرد  **** ملد دولاپب  هدید  زا  ملد  نوخ 

ملع مغ  نادرم  وچ  یبجاو  هب  هدروخ  يا  هرامش 316 : یعابر 

ملع مک  شیب و  وت  فرصت  تحت  رد  **** ملع مغ  نادرم  وچ  یبجاو  هب  هدروخ  يا 

ملع ملاع  مه  یملاع  ملاع  مه  **** ملع مد  الا  هدزان  یمد  رمع  رد 

مماج اناج  قشع  بارش  دش ز  رپ  هرامش 317 : یعابر 

ممایا تشگ  هدز  مهرب  وت  فلز  نوچ  **** مماج اناج  قشع  بارش  دش ز  رپ 

ممان یسیون  ناگدنب  �هلمج  زک  **** مماک دارم و  دوب  نیا  وت  قشع  رد 

مناج شوه و  لقع و  تست  تمدخ  رد  هرامش 318 : یعابر 
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منام سپ  زا  رو  مور  نورب  شیپ  رگ  **** مناج شوه و  لقع و  تست  تمدخ  رد 

منار تباکر  رد  هک  دشاب  بجاو  **** زور بش و  هامو و  لاس  هک  مین  لابقا 

منامرد ناهج  ياهمغ  هب  وچ  لد  يا  هرامش 319 : یعابر 

منار نینوخ  ياهکشرس  هدید  زا  **** منامرد ناهج  ياهمغ  هب  وچ  لد  يا 

مناج رخآ  هب  دوش  لد  رس  ردناک  **** مناد یم  نیقی  هوشع  مهد  هچ  ار  دوخ 

منک دای  وا  لصو  زور  وچ ز  اهبش  هرامش 320 : یعابر 

منک دایرف  هنوگ  رازه  زور  ات  **** منک دای  وا  لصو  زور  وچ ز  اهبش 

منک داش  لد  لصو  زور  هب  زاب  ات  **** دهدن مناما  لجا  بش  هک  مسرت 

منک هچ  منامسآ  رود  �هچیزاب  هرامش 321 : یعابر 

منک هچ  مناهج  شدرگ  �هتشگرس  **** منک هچ  منامسآ  رود  �هچیزاب 

منک هچ  منادب  هک  ات  منک  هچ  ایآ  **** مدرگ نامیشپ  منک  یمه  هچره  زا 

منکن اباحم  جیه  منک  برح  نوچ  هرامش 322 : یعابر 

منکن ارادم  چیه  منک  وفع  نوچ  **** منکن اباحم  جیه  منک  برح  نوچ 

منکن اراکشآ  تمحر  تردق و  رگ  **** دوبن وکین  منادزی و  �هیاس  نم 

منکن یتسم  کیلو  منک  شون  یم  هرامش 323 : یعابر 

منکن یتسدزارد  حدق  هب  الا  **** منکن یتسم  کیلو  منک  شون  یم 

منکن یتسرپ  نتشیوخ  وت  وچمه  ات  ****؟ دوب هچ  یتسرپ  یم  مضرغ ز  یناد 

منم هک  نیز  رت  هتخودنا  مغ  تسین  سک  هرامش 324 : یعابر 

منم هک  نیز  رت  هتخومآ  وت  درد  اب  **** منم هک  نیز  رت  هتخودنا  مغ  تسین  سک 

منم هک  نیز  رت  هتخوس  ینک  هچ  یماخ  **** زونه هتخپرد  قشع  هب  يا  هن  هک  یتفگ 

منیشنب را  يرمع  رجه  شتآ  رب  هرامش 325 : یعابر 
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منیزگن لد  هب  مه  وت  رد  كاخ  رب  **** منیشنب را  يرمع  رجه  شتآ  رب 

منیب تیور  لایخ  همه  بآ  رد  **** میوب تفلز  میسن  همه  داب  زا 

منیب تباوخ  هب  هک  مرادن  هدید  نآ  هرامش 326 : یعابر 

منیب تباتفآ  وچمه  خر  نآ  ای  **** منیب تباوخ  هب  هک  مرادن  هدید  نآ 

منیب تبآ  رد  ات  کشا  مزیر  یم  **** تسیرگن ناوتن  وت  رد  وت  خر  مرش  زا 

مهدن ناسآ  وت  زا  زج  یسک  هب  لد  نم  هرامش 327 : یعابر 

مهدن نازرا  مدیرخ  نارگ  هک  يزیچ  **** مهدن ناسآ  وت  زا  زج  یسک  هب  لد  نم 

مهدن ناج  دص  هب  تساوخ  ارت  هک  لد  ناو  **** شیوخ لد  يوزرآ  رد  مهدب  ناج  دص 

میدق تسه  وا  کلم  کنآ  �هیاس  يا  هرامش 328 : یعابر 

مینودب يزوگ  وچ  کلم  نیا  زا  دنچ  ات  **** میدق تسه  وا  کلم  کنآ  �هیاس  يا 

میقع کلملاو  هچیزاب ، هن  تسکلم  **** میلس تسلهس و  هک  راک  نیا  نک  هیور  کی 

میلقا تفه  ورسخ  هک  ار  دزیا  رکش  هرامش 329 : یعابر 

میرک تاذ  نآ  مدق  كرابم  هاش  نآ  **** میلقا تفه  ورسخ  هک  ار  دزیا  رکش 

میلک وچ  دمآ  لحاس  هب  رطخ  بآ  زو  **** لیلخ وچ  دش  نارک  رب  هنتف  شتآ  زا 

میلک وچمه  یهفرم  رطخ  جوم  رد  هرامش 330 : یعابر 

میهاربا نوچ  داش  هنتف  شتآ  زو  **** میلک وچمه  یهفرم  رطخ  جوم  رد 

میب هچ  بآ  شتآ و  زا  ار  ناموصعم  **** مین ود  هب  يدرک  هام  هکنآ  رخفم  يا 

میاج ره  درب  هفحت  یمه  ياپ  نوچ  هرامش 331 : یعابر 

میآ یم  یندمآ  ياپ  هب  ياپ  زو  **** میاج ره  درب  هفحت  یمه  ياپ  نوچ 

میاپ يراب  تسین  زیزگ  وچ  يرآ  **** میاش ار  نیا  نم  کلف  دنکش  متسد 

میتخات یسب  قافآ  رد  قشع  يا  هرامش 332 : یعابر 
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میتخادنارب رادلد  لد و  زا  ات  **** میتخات یسب  قافآ  رد  قشع  يا 

میتخانشن هک  ریگ  نامه  سانشب و  **** ارم تست  اب  هک  یتبحص  قح  رخآ 

میدروخ یفاص  بارش  حدق  ود  کی  يد  هرامش 333 : یعابر 

میدروآ زور  هب  یبش  یسفنمه  اب  **** میدروخ یفاص  بارش  حدق  ود  کی  يد 

میدرک نارجه  جنر و  درد و  ندرگ  رد  **** تسد ود  راچان  هب  هک  دش  نانچ  زورما 

میربن نایاپ  هب  یمغ  هللا  ناحبس  هرامش 334 : یعابر 

میرگن یم  يرگد  رد  وزا  هک  الا  **** میربن نایاپ  هب  یمغ  هللا  ناحبس 

میرمش یم  سفن  بش  زور و  همه  نونکا  **** زور هب  میدرمش  یم  هراتس  هک  دش  نآ 

میرذگرب نمچ  هب  نوچ  متفگ  لگ  اب  هرامش 335 : یعابر 

میرب وت  يوزرآ  غاب  همه  زا  نوچ  **** میرذگرب نمچ  هب  نوچ  متفگ  لگ  اب 

میرگدکی ربارب  اقب  يور  زا  **** میرگن یمرد  کین  وچ  ارم  تفگ  لگ 

مینک مزج  نوچ  ماقتنا  �هشیدنا  هرامش 336 : یعابر 

مینک مزع  کی  هب  نانمشد  همه  رهق  **** مینک مزج  نوچ  ماقتنا  �هشیدنا 

مینک مزراوخ  وچ  بسا  مس  هب  ندرگ  **** مینک مزر  رگا  زستآ  اب  وچ  خرچ  اب 

فرح ن

نهک خرچ  دهد  تون  مغ  وچ  لد  يا  هرامش 337 : یعابر 

نب رس و  یب  وشم  ناگدیدن  راک  نوچ  **** نهک خرچ  دهد  تون  مغ  وچ  لد  يا 

نک یم  يربص  هنالقاع  نز و  نت  ای  **** نخس هب  رخ  یم  هناکدوک  �هوشع  ای 

نشور بارش  یحارص و  مییام و  هرامش 338 : یعابر 

نت هس  ود  ناشیز  دنچ و  نان  ود و  یغرم  **** نشور بارش  یحارص و  مییام و 
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نم وت  دزن  يد  کنانچ  ایب  زیخرب و  **** نمس بیس و  يردق  ناحیر  هویم و  زو 

نازخ گنر  زا  راهبون  وچ  تسیغاب  هرامش 339 : یعابر 

نآ زا  تفگ  ناوت  اهرمع  هب  هک  یشیع  **** نازخ گنر  زا  راهبون  وچ  تسیغاب 

نازگ تشگنا  هتسشن  وت  مغ  رد  نم  **** نازر درگ  نانز  تشگنا  همه  نارای 

ناربخ یب  نوچ  رمع  راذگم  لد  يا  هرامش 340 : یعابر 

نارذگ راگزور  نیشنم ز  نمیا  **** ناربخ یب  نوچ  رمع  راذگم  لد  يا 

نارگد اب  دنک  یم  درک و  هک  مایا  **** درک دهاوخ  نامه  وت  اب  يا  هن  قاط  وت 

نارگد ناج  هب  هدنز  مراد  یصخش  هرامش 341 : یعابر 

نارذگ تنحم  درد و  رازه  هب  يرمع  **** نارگد ناج  هب  هدنز  مراد  یصخش 

ناربخ یب  امش  نادند  بل و  زا  رود  **** نارگن وا  رثا  رب  لد  بل و  رب  ناج 

نارگد راک  وت  زا  هتشگ  هتخاس  يا  هرامش 342 : یعابر 

نارگد رای  وت  وت و  مغ  رای  نم  **** نارگد راک  وت  زا  هتشگ  هتخاس  يا 

نارگد رانک  رد  وت  وت و  رهب  زا  **** هدید نوخ  رپ ز  رانک  هدرک  نم 

ناشک دروآرب  شاهنسر  هب  تفلز  هرامش 343 : یعابر 

ناشن رهش  رد  تشاد  هک  یلد  ناج و  ره  **** ناشک دروآرب  شاهنسر  هب  تفلز 

ناشنب شهالک  ریز  رد  هس  ود  زرو  **** تشاد ناوتن  هگن  راتسد  هک  شیپ  ناز 

ناهج بایاپ  دوبن  لیح  يور  نوچ  هرامش 344 : یعابر 

ناهج بات  زا  متسشب  قرو  هرابکی  **** ناهج بایاپ  دوبن  لیح  يور  نوچ 

ناهج بآ  دروخ  شوخ  هک  رس  رب  شکاخ  **** ناهج بابسا  تسین  میقم  وچ  متفگ 

نتفس مرای  وت  لصو  رهگ  ایآ  هرامش 345 : یعابر 

نتفر مرای  راودیما  وت  هار  **** نتفس مرای  وت  لصو  رهگ  ایآ 
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نتفگ مرای  هتفکش  ون  نبلگ  يا  **** لگ مسوم  یلاخ و  هرجح  نشور و  یم 

ندرگ ترهپس  دهن  یمن  وچ  لد  يا  هرامش 346 : یعابر 

ندروآ تخب  روز  شورخ و  هب  ناوتن  **** ندرگ ترهپس  دهن  یمن  وچ  لد  يا 

ندرک مناد  هچ  الد  منک  هچ  رگید  **** ندروخ نوخ  فک  هب  هک  زج  دوب  هچ  نم  رب 

نف ره  زا  نک  قرز  وت  ناهج  تسا  قرز  هرامش 347 : یعابر 

نز یم  یتول  نک و  یم  هک  روخ و  یم  هک  **** نف ره  زا  نک  قرز  وت  ناهج  تسا  قرز 

نز نک  رس  ار  هلمج  دنچ  يزور  ات  **** نم زا  رآ  یم  دای  ناهج و  وت  روخ  شوخ 

نکب درک  ناوت  رذگ  رگا  روج  نیز  هرامش 348 : یعابر 

نکب درک  ناوت  رظن  را  نم  لاح  رد  **** نکب درک  ناوت  رذگ  رگا  روج  نیز 

نکب درک  ناوت  رگا  رگد  رابکی  **** يا یتشآ  یمدرم  يور  هدنب ز  اب 

نکم تسود  يا  دبیزن  ییوت  وچ  زا  چره  هرامش 349 : یعابر 

نکم تسوخ  ارت  هچرگ  یشک  هریخ  نیو  **** نکم تسود  يا  دبیزن  ییوت  وچ  زا  چره 

نکم تسوکین  هن  ناج  رهب  هن ز  اناج  **** تسین یکاب  وت و  ناج  مربب  یتفگ 

نکم زاورپ  داهن  رس  لد ز  يا  هرامش 350 : یعابر 

نکم زاغآ  ثیدح  رگن  ماجرف  **** نکم زاورپ  داهن  رس  لد ز  يا 

نکم زار  نیا  رس  رد  ارم  ار و  دوخ  **** نکم زاب  ناهن  زار  نیا  رس  زا  كاخ 

نکم کشخ  مغ  بارش  زا  مبل  اناج  هرامش 351 : یعابر 

نکم کشخ  مد  چیه  کشرس  ممشچ ز  **** نکم کشخ  مغ  بارش  زا  مبل  اناج 

نکم کشخ  متس  نیز  دمن  راهنز  **** يراد يربص  باکر  نارگ  قشع  رد 

نکش دهع  يا  هتسکشلد  وت  متسه ز  هرامش 352 : یعابر 

نمشد یناهج  اب  وت  یتسود  زو  **** نکش دهع  يا  هتسکشلد  وت  متسه ز 
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نم نماد  نم و  تسد  ندرک  ناوتب  **** وت نماد  نم و  تسد  دوبن  مریگ 

نم ییابیکش  نمرخ  وت  زوس  یم  هرامش 353 : یعابر 

نمرخ نمرخ  وت  مغ  زا  مهن  یم  ات  **** نم ییابیکش  نمرخ  وت  زوس  یم 

نماد نماد  لعل  کشا  مناد و  نم  **** نزم زاب  نم  درد  ثیدح  هب  نماد 

نم وچ  تسه  يا  هتسب  وت  مغ  ماد  رد  هرامش 354 : یعابر 

نم وچ  تسه  يا  هتسکش  لد  وت  روج  زو  **** نم وچ  تسه  يا  هتسب  وت  مغ  ماد  رد 

نم وچ  تسه  يا  هتسشن  افو  دهع  رد  **** دنرایسب وت  قشع  ناگتساخرب 

نورح گرگ  نوچ  ریش و  وچ  ناهد  هدنگ  يا  هرامش 355 : یعابر 

نوگن كوخ  نوچ  صخش و  هیرک  سرخ  نوچ  **** نورح گرگ  نوچ  ریش و  وچ  ناهد  هدنگ  يا 

نود گس  نوچ  هدیرد و  نهد  هبرگ  نوچ  **** نوبز راتفک  وچ  هرخس و  هنزوب  نوچ 

نونکا تسزارف  ناهج  همه  ممشچ ز  هرامش 356 : یعابر 

نونکا تسزاب  وت  رادید  هب  هدید  نیو  **** نونکا تسزارف  ناهج  همه  ممشچ ز 

نونکا تسزاین  وت  لامج  هب  ار  ام  **** نونکا تسزاجم  ناهج  همه  راتفگ 

نید تلود و  همه  يا  تمعن  بلاطوب  هرامش 357 : یعابر 

نیبب کین  ناهج  هلمج  رگن و  دوخ  رد  **** نید تلود و  همه  يا  تمعن  بلاطوب 

نیمز ینامسآ و  ملح  تعفر و  زو  **** باحس یباتفآ و  دوج  تمه و  زک 

نیمس ناحیر و  وت  �هنازخ  اهاش ز  هرامش 358 : یعابر 

نیمث ياهرد  هریخذ  ناهن  دنراد  **** نیمس ناحیر و  وت  �هنازخ  اهاش ز 

نیمه تسغیت و  رد  زا  نامه  هک  رس  وک  **** نامه تسا و  جنگ  رس  رب  نیمه  هک  رز  وک 

نیعم دودوم و  وت  کلامم  ناهاش  هرامش 359 : یعابر 

نیمث رد  ناهن  اهنازخ  دنراد  **** نیعم دودوم و  وت  کلامم  ناهاش 
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نیمه تسغیت و  رد  زا  نامه  هک  رهاب  **** نیمه تسجنگ و  رس  رب  نیمه  هک  رهوگ 

فرح و

وس کی  تقارف  راک  دوش  هچ  یتفگ  هرامش 360 : یعابر 

وت یب  مشاب  مرگ  عمش  وچ  کشا  نوچ  **** وس کی  تقارف  راک  دوش  هچ  یتفگ 

وک سپ  تکشا  وچ  ياهیرس  مرگ  ناو  **** اجک هب  تکشا  ياهبور  زور ز  نآ 

وا �هرای  دزس  ون  هام  هک  هام  نآ  هرامش 361 : یعابر 

وا �هراظن  طاشن  یم  دیشروخ  **** وا �هرای  دزس  ون  هام  هک  هام  نآ 

وا �هراسخر  قرشم  زا  دنزرب  رس  **** وا �هراوخ  یم  بل  زا  سکع  دریگ  نوچ 

وت اب  دز  ناج  هک  سفن  نآ  تحار  يا  هرامش 362 : یعابر 

وت اب  دز  ناهج  ود  رد  ملد  واد  کی  **** وت اب  دز  ناج  هک  سفن  نآ  تحار  يا 

وت اب  دز  ناوت  اهشیع  وچ  هک  برای  **** دوب لصو  رگا  تسا  نینچ  وت  رجه 

وت رب  مبآ  چیه  دنامن  وچ  متفر  هرامش 363 : یعابر 

وت رد  كاخ  رتراوخ ز  وت  مشچ  رد  **** وت رب  مبآ  چیه  دنامن  وچ  متفر 

وت رس  رب  درذگب  داب  هک  میب  ناز  **** مشاب شتآ  رب  بش  زور و  همه  نیا  اب 

وت رد  دبوکب  خاتسگ  هک  هن  یتسد  هرامش 364 : یعابر 

وت رب  دیوپب  دازآ  هک  هن  ییاپ  **** وت رد  دبوکب  خاتسگ  هک  هن  یتسد 

وت رخ  مه  ارت  راب  دشک  هک  یناد  **** وت رس  درادن  يرس  ره  وت  زان  اب 

وت رب  دناسر  متداعس  چیه  رگ  هرامش 365 : یعابر 

وت روخ  رد  وگ  شابم  مشک  شیپ  ناج  **** وت رب  دناسر  متداعس  چیه  رگ 

وت رس  درگ  مدرگ  کلف  وچ  یهاگ  **** تیاپ رب  مهد  هسوب  نیمز  وچ  یهاگ 

وت زا  دیدنسپ  دید  دب  هچره ز  لد  هرامش 366 : یعابر 
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وت زا  دیربن  دیرب و  ناهج  هلمج  زو  **** وت زا  دیدنسپ  دید  دب  هچره ز  لد 

وت زا  دید  نامه  تبقاع  هب  هک  يدید  **** رجه مغ  نم  زا  تلد  دنیبن  هک  یتفگ 

وت مغ  زا  تسنم  یماح  هک  ربص  نآ  هرامش 367 : یعابر 

وت مکحمان  دهع  دربن ز  ییوم  **** وت مغ  زا  تسنم  یماح  هک  ربص  نآ 

وت ملاع  رد  تسیکی  ناگدشمگ  زا  **** قشع ملاع  رد  تسیا  هلبق  هک  لصو  نیو 

وت يرود  زا  باوخ  رارق و  مرود ز  هرامش 368 : یعابر 

وت يروتسم  هب  مدش  نورب  هدرپ  زو  **** وت يرود  زا  باوخ  رارق و  مرود ز 

وت يروتسد  هب  مشک  دوخ  هب  تشگنا  **** نم يروجهم  گرب  تسارک  هک  ییوگ 

وت یب  دراد  راگدای  وت  درد  ناج  هرامش 369 : یعابر 

وت یب  دراد  رانک  رد  وت  هودنا  **** وت یب  دراد  راگدای  وت  درد  ناج 

وت یب  دراد  راک  هچ  نم  نت  رد  ناج  **** ما هدمآ  ناج  هب  ناج  نم ز  همه  نیا  اب 

وزا دیآ  دوجس  رد  دوج  هک  وت  تسد  هرامش 370 : یعابر 

وزا دیآ  دوجو  تهزن  �هیامرس  **** وزا دیآ  دوجس  رد  دوج  هک  وت  تسد 

وزا دیآ  دوع  يوب  تشگن  تسین  ات  **** درک تمدخ  شمد  کی  هک  يا  هچراتسد 

وزا رب  رد  ارم  تسین  ناشن  هک  لد  نآ  هرامش 371 : یعابر 

وزا رس  رب  منز  یم  درد  هب  درد و  زج  **** وزا رب  رد  ارم  تسین  ناشن  هک  لد  نآ 

وزا رت  يزور  مارح  دوبن  زگره  **** دود وچ  هدنکفارد  یتنحم  دمآزاب و 

وزا مراتفرگ  مغ  تسد  هب  هک  تب  نآ  هرامش 372 : یعابر 

وزا مراک  درذگرد  یمه  تسد  زو  **** وزا مراتفرگ  مغ  تسد  هب  هک  تب  نآ 

وزا مراد  لد  درد  رازه  ین و  لد  **** وزا مراز  نم  نم و  زا  تسدش  رازیب 
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فرح ه

هز هب  درک  وا  لدع  نامک  هک  يرسک  هرامش 373 : یعابر 

هرگ داشگب  دوج  هب  ناک  هک ز  متاح  **** هز هب  درک  وا  لدع  نامک  هک  يرسک 

هب کیره  نیرد  هسره  زا  هش  زوریپ  **** هرز وچ  يدرک  دوخ  زرگ  هب  هک  متسر 

هرگ باترپ  فلز  ینک ز  زاب  نوچ  هرامش 374 : یعابر 

هز دیوگ  کلف  خرچ و  دنک  تنسحا  **** هرگ باترپ  فلز  ینک ز  زاب  نوچ 

هب تعاس  ره  يرتوکن و  زور  ره  **** هم هک و  اراگن  نایناهج  مشچ  رب 

هاگ هگ و  یب  لحز  خیرم و  وچ  سحن  يا  هرامش 375 : یعابر 

هاج هب  هرغ  يرتشم  وچ  ورغ  هرهز  نوچ  **** هاگ هگ و  یب  لحز  خیرم و  وچ  سحن  يا 

هام وچ  مامن  باتفآ و  وچ  زامغ  **** هایس هن  دیفس و  هن  قفانم  ریت  نوچ 

هام وچ  تور  يا  هچرگ  وت  خر  زور  اب  هرامش 376 : یعابر 

هاگآ مدوبن  ناهج  بش  زور و  زا  **** هام وچ  تور  يا  هچرگ  وت  خر  زور  اب 

هایس زور  ارم  وت  قارف  ياهبش  **** هار نیا  تسبورف  دب  مشچ  وچ  دومنب 

هاگان هم  نآ  دیع  لاله  رهب  زا  هرامش 377 : یعابر 

هاگن درک  فرط  ره  دیود و  ماب  رب  **** هاگان هم  نآ  دیع  لاله  رهب  زا 

هام دیوج  یم  تسدمآرب و  دیشروخ  **** هللا ناحبس  تفگ  دیدب  هک  سکره 

هاگپ زورما  دمآرد  نخس  هب  نم  اب  هرامش 378 : یعابر 

هار یپ  زا  شمراد  هک  يرغال  نآ  **** هاگپ زورما  دمآرد  نخس  هب  نم  اب 

هاک ناناملسم  يا  میوبب  هک  نادنچ  **** وج يراب  ارم  تسین  عمط  هک  اتفگ 

هاوخم زاب  الب  تنحم و  رد  نم  رب  هرامش 379 : یعابر 

هاوخم زاب  ناج  �هداد  لد  نم  درد  **** هاوخم زاب  الب  تنحم و  رد  نم  رب 
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هاوخم زاب  نآ  تمنیب  یمد  کنادنچ  **** ما هتفای  مد  ود  تیراع  هب  هک  یناج 

هتفرگب نانع  ار  کلم  وت  رما  يا  هرامش 380 : یعابر 

هتفرگب نامسآ  تسد  وت  كارتف  **** هتفرگب نانع  ار  کلم  وت  رما  يا 

هتفرگب ناهج  کلم  دش و  زوریپ  **** وت �هدنزات  هاپس  ینیب  يزور 

هتفرگب نیمز  يور  وت  رکشل  يا  هرامش 381 : یعابر 

هتفرگب نید  رفک و  راید  وت  مان  **** هتفرگب نیمز  يور  وت  رکشل  يا 

هتفرگب نیچ  هدرک و  نیمک  مور  زا  **** ینیب يراکش  �هناهب  هب  يزور 

هدروخ يراچ  هس  هدرک  نمچ  فوط  يد  هرامش 382 : یعابر 

هدرک نازح  هدرپ  نیزح و  گنهآ  **** هدروخ يراچ  هس  هدرک  نمچ  فوط  يد 

هدروآ لاح  ورس  هدیرد  هماج  لگ  **** راو قشاع  وا  درگ  ورس و  لگ و  نوچ  وا 

هن ای  يریگ  تسد  وت  ارم  هک  ایآ  هرامش 383 : یعابر 

هن ای  يریسا  نیا  رد  یسردایرف  **** هن ای  يریگ  تسد  وت  ارم  هک  ایآ 

هن ای  يریذپ  رگا  مدرک  تمدخ  **** مریذپب یگدنب  هب  ارت  هک  یتفگ 

هنازرف بتاک  دیرف  هار  رد  هرامش 384 : یعابر 

هناخ لسانت  رد  یبش  داشگب  **** هنازرف بتاک  دیرف  هار  رد 

هنادند هراب و  یکیمزراوخ  **** هنادرم ناهج  يارحص  هب  هدروآ 

هنم شوپ  بش  راگزور  �هنتف  يا  هرامش 385 : یعابر 

هنم شود  رب  هیشاغ  ار  نالادبا  و  **** هنم شوپ  بش  راگزور  �هنتف  يا 

هنم شوگرب  سرتب و  نادب  مشچ  زا  **** تسرطخ رد  وزا  ناج  رازه  هک  یفلز 

فرح ي

يوتف دیوج  وت  رجنخ  هب  خیرم  هرامش 386 : یعابر 
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يوام دیوپ  وت  رغاس  هب  دیهان  **** يوتف دیوج  وت  رجنخ  هب  خیرم 

يدف روث  نیا  لمح  نآ  ارت  رهب  زا  **** یحضا دیع  هب  دنک  یم  هک  تسناز 

يامنهار دب  وت  دزن  ارم  هک  ییاپ  هرامش 387 : یعابر 

يادخ نم ز  تمتساوخ  نادب  هک  یتسد  **** يامنهار دب  وت  دزن  ارم  هک  ییاپ 

ياپ دروآرد ز  نینچ  ارم  تسد  نآو  **** تسد زا  دنکفیب  نینچ  ارم  ياپ  نآ 

يا هدمآ  شیپ  رهپس  زا  هبترم  رد  هرامش 388 : یعابر 

يا هدمآ  شیب  دوجو  رد  مدآ  زو  **** يا هدمآ  شیپ  رهپس  زا  هبترم  رد 

يا هدمآ  شیوخ  ردام  زا  کلم  دوخ  وت  **** کلم داد  تبقل  ناطلس  هک  تفکشن 

يا هدنار  نانع  مه  هشیمه  خرچ  رب  هرامش 389 : یعابر 

يا هدناشفا  بکوم  رابغ  هام  رب  **** يا هدنار  نانع  مه  هشیمه  خرچ  رب 

يا هدناوخ  مردارب  وت  هک  تست  زا  **** تسین مرخف  وز  تسنم و  ردپ  مدآ 

یبرط اب  مه  هب  میتسشن  هک  بش  ناز  هرامش 390 : یعابر 

یبدا تلصو  هب  ار  قارف  میدرک  **** یبرط اب  مه  هب  میتسشن  هک  بش  ناز 

یبش یتسشن و  نانچ  يوزرآ  رد  **** زات کت و  اب  ما  هتساخرب  هک  زور  سب 

يرب دندیرخ  دازمع  دازمع و  هرامش 391 : یعابر 

یپ ردنا  ناشمیدق  یکگدازمع  **** يرب دندیرخ  دازمع  دازمع و 

یپ دازمع ز  ود  دور  یمه  دازمع  **** يد کی  اب  نیب  راهبون  ود  وچ  کنیا 

یتسویپ نیمز  هب  تراقو  هنرا  شود  هرامش 392 : یعابر 

یتسب یک  نیمز  هب  تیاعد  دایرف و  **** یتسویپ نیمز  هب  تراقو  هنرا  شود 

یتسکشب نامسآ  فقس  �هلزلز  زا  **** یتسشنن وا  نماد  رب  وت  ملح  رو 

یتسم رد  یتسین  درد  رس  زا  شود  هرامش 393 : یعابر 
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یتسه رگ  مدش  تسین  اکلف  متفگ  **** یتسم رد  یتسین  درد  رس  زا  شود 

یتسر نار  نابز  رب  همعن  بلاطوب  **** یتسب ام  رب  هک  تسال  یلع  هچ  نیا  تفگ 

یتسکین يدریگ  رای  یپ  لد  رگ  هرامش 394 : یعابر 

یتسکین يدریگ  راک  نماد  ای  **** یتسکین يدریگ  رای  یپ  لد  رگ 

یتسکین يدریگ  رارق  رمع  رگ  **** راک همه  رارق  دهد  یمه  رمع  نوچ 

يداشگب یم  دارم  رد  رعش  رگ  هرامش 395 : یعابر 

يداد يرون  رعش  هب  یسک  راک  ای  **** يداشگب یم  دارم  رد  رعش  رگ 

يداتسرفب هلص  کی  نانچ  کلم  زا  **** ناهج ردص  متمدخ  راچ  هس  هب  رخآ 

يدروخ نوخ  شمغ  زا  هک  یسب  وت  لد  يا  هرامش 396 : یعابر 

يدرک نوچ  ات  شاب  شورخم و  نیدنچ  **** يدروخ نوخ  شمغ  زا  هک  یسب  وت  لد  يا 

يدروآ دوز  راک  دیپس  وت  نکیل  **** هایس تسزاب و  رید  قشع  بش  يرآ 

يدرگ یم  الب  درگ  متفگ  لد  اب  هرامش 397 : یعابر 

يدرک مگ  یپ  ربص و  هب  يدش  رورغم  **** يدرگ یم  الب  درگ  متفگ  لد  اب 

يدرزآ ارم  يدروخ و  وت  هک  يدید  **** مدش هاچورف  نسر  نادب  زین  نم 

يدرگ نامیا  وت  را  مزیرگ  رفک  رد  هرامش 398 : یعابر 

يدرگ نامرد  وت  را  مزاسب  درد  اب  **** يدرگ نامیا  وت  را  مزیرگ  رفک  رد 

يدرگ ناج  لثم  رگوت  زا  منکرب  لد  **** ملد تساخرب  ثیدح  نیا  رس  زا  نوچ 

يدرک یفوط  هک  نامز  نآ  نمچ  رد  يد  هرامش 399 : یعابر 

يدروخ یبارش  نآ  زک  متفگ  لگ  اب  **** يدرک یفوط  هک  نامز  نآ  نمچ  رد  يد 

يدروآ گنر  هچ  يدیرد ز  هماج  نوچ  **** ورب هک  متفگ  دوب  لهس  هک  تفگ  لگ 

يدروآ دود  عمش  رون  رب  اناج  هرامش 400 : یعابر 
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يدروآ دوبن  شوخ  هچرا  طخ  هک  ینعی  **** يدروآ دود  عمش  رون  رب  اناج 

يدروآ دوز  تسام  نوخ  هب  طخ  رو  **** تفرگب ترید  تسام  هآ  شتآ  رگ 

يدوب یلاع  يارس  رد  هک  زورید  هرامش 401 : یعابر 

يدومرف یتراشا  یتفگ  يزمر  **** يدوب یلاع  يارس  رد  هک  زورید 

يدونشن نخس  نیا  نم  زا  هک  راگنا  **** شابم دنب  نآ  رد  هنرو  هدب  تسه  رگ 

يدهنرب ناهج  هب  لد  نم  تمه  رگ  هرامش 402 : یعابر 

يدهن رهوگ  جنگ  هریخذ  هب  معبط  **** يدهنرب ناهج  هب  لد  نم  تمه  رگ 

يدهن رگید  ناهج  نم  فک  دوج  **** يدهن ردنا  مدق  میوگب  تخب  رو 

يرحس داب  تقو  هب  نم  تب  بش  ره  هرامش 403 : یعابر 

يربخ بحاص  هب  مدتسرف  زاب  لد  **** يرحس داب  تقو  هب  نم  تب  بش  ره 

يرگراز دنیشن و  نم  رب  دیآ  **** يرگدادیب یمحر و  یب  همه  اب  لد 

يرذگرد شهب  تسم و  ورد  هک  ییوک  هرامش 404 : یعابر 

يرگن تمرح  هب  وا  كاخ  هب  راهنز  **** يرذگرد شهب  تسم و  ورد  هک  ییوک 

يرپس ناهاش  مشچ  ناتب و  فلز  وت  **** يربخ یب  رس  زا  هک  دوبن  وکین 

يربخ یب  نم  ياهلان  وچ ز  بش  يا  هرامش 405 : یعابر 

يرگ هحون  منک  دنچ  نونک  هریخ  رب  **** يربخ یب  نم  ياهلان  وچ ز  بش  يا 

يرخ زاب  هیس  بش  نیا  تبحص  زا  **** ارم هک  دمان  تقو  دیپس  زور  يا 

يرگدادیب تددرگن ز  ریس  لد  هرامش 406 : یعابر 

يرگن نم  رد  وچ  تدریگن  بآ  مشچ  **** يرگدادیب تددرگن ز  ریس  لد 

يرتب نمشد  رازهدص  هکنآ ز  اب  **** مراد تناج  رت ز  تسود  هک  هفرط  نیا 

يرحس داب  نابز  زا  مربلد  اب  هرامش 407 : یعابر 
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يرگنرد نمچ  هب  ییاین  تفگ  لگ  **** يرحس داب  نابز  زا  مربلد  اب 

يربن نوریب  هدنخ  هب  يرآ  گنر  نوچ  **** يردن دوخ  رب  هماج  وت  رگا  میآ  تفگ 

يراد وک  تیفاع  هب  نیشنب  لد  يا  هرامش 408 : یعابر 

يراک رد  ارم  ینکفین  زاب  ات  **** يراد وک  تیفاع  هب  نیشنب  لد  يا 

يراب نیریش  ناج  مدش ز  ریس  نم  **** تسین يریس  ارت  رگا  شیع  یخلت  زا 

يرایشه يا  هن  تسم  لزق  دوعسم  هرامش 409 : یعابر 

يراذگب یبرطم  هک  دوب  هچ  مد  کی  **** يرایشه يا  هن  تسم  لزق  دوعسم 

يرآ ساویر  یلقاب و  لگ و  ار  ام  **** يرادرب یکرازا  یناتسب  رز 

يراب ره  ارم  هعطق  ره  هب  هک  یتفگ  هرامش 410 : یعابر 

يراک دیآرب  یگزات  هب  هجاوخ  زا  **** يراب ره  ارم  هعطق  ره  هب  هک  یتفگ 

يراد تمدخ  جنپ  راچ و  هس  هب  ار  ام  **** يرآ ردارب  يا  تسامش  نارود 

يراوشد نیدب  قشع  مغ  هب  لد  يا  هرامش 411 : یعابر 

يرادرب رگم  هدرپ  ناسآ  ناسآ  **** يراوشد نیدب  قشع  مغ  هب  لد  يا 

يرای يرای  لد  ماک  هب  هک  مد  نآ  **** يراب تماک  هب  تسین  رگو  تسه  رو 

يراد يرایع  را  تعانق  گنس  رب  هرامش 412 : یعابر 

يراد يرانک  ناهج  دب  کین و  زا  **** يراد يرایع  را  تعانق  گنس  رب 

يراد يراک  زارد  يوش  راک  رد  **** دور هک  یفالخ  رهب  سک  همه  اب  رو 

يرگن یم  رگد  �هدید  هب  هدنب  رد  هرامش 413 : یعابر 

يرگن یمرد  وچ  ملد  شوخ  همه  نیا  اب  **** يرگن یم  رگد  �هدید  هب  هدنب  رد 

يرگن یم  رتشیپ  مشچ  هب  هن  نم  رد  **** وت اب  مراک  تسرت  سپس  زور  ره 

يزاونب را  يرمع  هب  مدوخ  گنچ  نوچ  هرامش 414 : یعابر 
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يزاس يراوخ  �هدرپ  تعاس  رد  مه  **** يزاونب را  يرمع  هب  مدوخ  گنچ  نوچ 

يزادنا نورب  شا  هتسسگ  ریز  نوچ  **** وت مغ  ایوگ  درک  ریز  وچ  هک  ار  نآ 

يزورفا ناهج  هب  دمآرد  حبص  نوچ  هرامش 415 : یعابر 

يزوسلد زا  نتفر  هاگ  هب  هقوشعم  **** يزورفا ناهج  هب  دمآرد  حبص  نوچ 

يزومان تقفش  نوچ  قفش  احبص ز  **** يزور مغ  نم  اب  هک  يرگ  تفگ و  یم 

يزوسلد یمد  تسین  تنم  ناج  رب  هرامش 416 : یعابر 

يزوریپ یبش  تسین  ماوت  لصو  رب  **** يزوسلد یمد  تسین  تنم  ناج  رب 

يزور نارجه  دنمتسم  نم  ياو  **** يزور دب  نیدب  دوب  یسک  قشع  رد 

يزیچ دناوخب  تبظاوم  هب  وکره  هرامش 417 : یعابر 

يزیچ دنامب  لاح  همه  هب  وا  اب  **** يزیچ دناوخب  تبظاوم  هب  وکره 

يزیچ دنادن  هک  ره  دوبن  يزیچ  **** دسرب يزیچ  هب  نآ  زا  نآ ، زا  سپ  رخآ 

یسب خرچ  زا  هتشذگ  وت  تبون  يا  هرامش 418 : یعابر 

یسفن ملاع  دابم  وت  تبون  یب  **** یسب خرچ  زا  هتشذگ  وت  تبون  يا 

یسک هب  تبون  وت  زا  داسرم  نکیل  **** داسرب سک  ره  هب  تتبون  �هزاوآ 

یسفنمه اب  زار  هب  یشیورد  يد  هرامش 419 : یعابر 

یسک هدنام  ناهج  رد  میرک  تفگ  یم  **** یسفنمه اب  زار  هب  یشیورد  يد 

یسب داب  اقب  ار  همعن  بلاطوب  **** شومخ تفگ  یفتاه  خرچ  �هشوگ  زا 

یشالق همه  يا  هک  متفگ  لد  اب  هرامش 420 : یعابر 

یشاب یم  اجک  يا  هنوگچ  ینوچ و  **** یشالق همه  يا  هک  متفگ  لد  اب 

یشامج رتخد  لیخ  تمدخ  رد  **** شومخ هک  اتفگ  درک و  بآرپ  هدید  لد 

یشیدنا دنمتسم  ناج  دنچ ز  ات  هرامش 421 : یعابر 
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یشیدنا دنزگ  رپ  ناهج  یک ز  ات  **** یشیدنا دنمتسم  ناج  دنچ ز  ات 

یشیدنا دنچ  شابم  وگ  هلبزم  کی  **** تسدبلاک نیمه  ندش  ناوت  وت  زا  چنآ 

یقارز کلف  دوج  تفک  شیپ  يا  هرامش 422 : یعابر 

یقاس ار  تسلجم  كولم  يانبا  **** یقارز کلف  دوج  تفک  شیپ  يا 

یقاب مرادن  یمد  زج  هک  بایرد  **** زاین میآرد ز  یم  ياپ  هدنب ز  نم 

یلع هب  مه  یبن  هب  مه  وت  تبسن  يا  هرامش 423 : یعابر 

یلزا زع  تداب و  يدبا  رمع  **** یلع هب  مه  یبن  هب  مه  وت  تبسن  يا 

یلع مان  مه  یفطصم و  رهوگ  مه  **** لاس دصناپ  زا  سپ  وت  دوجو  هب  یقاب 

یمدز ییاج  هب  تسد  مغ  هکنآ ز  وک  هرامش 424 : یعابر 

یمدز ییار  وت  لصو  بلط  رد  ای  **** یمدز ییاج  هب  تسد  مغ  هکنآ ز  وک 

یمدز ییاپ  تسد و  هک  دش  تلود  نآ  **** دنامن زین  مسرتسد  يرگ  هلیح  رب 

یمنک تیاکش  کلف  نم ز  رگ  هرامش 425 : یعابر 

یمنک تیاکح  هلمج  يدنک  وا  چره  **** یمنک تیاکش  کلف  نم ز  رگ 

یمنک تیافک  هلمج  وا  رش  هنرو  **** دسرن یم  ودب  نم  تسد  هک  سوسفا 

یموش نامرف  هب  ار  زیزع  لقع  رگ  هرامش 426 : یعابر 

یموش نان  یپ  زا  مبآ  هتخیران  **** یموش نامرف  هب  ار  زیزع  لقع  رگ 

یموش نارمع  لآ  سرد  رس  اب  مه  **** هرقبلا نوچ  زابرید  �هصق  نیز 

ین دنیب  نامسآ  مشچ  وت  وچ  اردص  هرامش 427 : یعابر 

ین دینشنب  وت  �هیاپ  هب  دیشروخ  **** ین دنیب  نامسآ  مشچ  وت  وچ  اردص 

ین دنیچ  سک  هراتس  زجب  كاخ  زا  **** یناشفا مرک  نماد  وت  هک  اجنآ 

ین دیاز  نامز  ردام  وت  وچ  اهاش  هرامش 428 : یعابر 
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ین دیاشخب  هاش و  چیه  وت  وچ  دشخب  **** ین دیاز  نامز  ردام  وت  وچ  اهاش 

ین دیآ  شخب  کلم  ناتس و  کلم  کی  **** نیا زا  سپ  تا  هنایزات  غیت و  وچ  رشح  ات 

ین یناوخ  الب  تیآ  زج  خرچ  يا  هرامش 429 : یعابر 

ین ینار  تیفاع  یملق ز  سک  رب  **** ین یناوخ  الب  تیآ  زج  خرچ  يا 

ین یناد  نیا  زج  دوخ  دوبک  ژوک  يا  **** ین یناتسن  زاب  هک  یهدن  يزیچ 

یناد یم  شتعسو  هک  نینچ  کلم  رد  هرامش 430 : یعابر 

یناوخ یم  بش  زور و  هک  نینچ  رعش  اب  **** یناد یم  شتعسو  هک  نینچ  کلم  رد 

ینارمع نسحلاوب  نیدلادجم  وک  **** ینان یب  تیاکش  زا  دشب  مبآ 

ینادرگرس همه  ناز  معمط  لد  يا  هرامش 431 : یعابر 

ینامرد یب  دوب و  درد  يدیمون و  **** ینادرگرس همه  ناز  معمط  لد  يا 

یناد يراک  نایم  رد  هک  وت  يراب  **** مدرک یم  نآ  دیما  رب  هن  راک  نیا 

ینکن یناوت  یم  هچنآ  رگ  هاش  يا  هرامش 432 : یعابر 

ینکن خوآ  غیرد و  زا  زجب  سپ  نیز  **** ینکن یناوت  یم  هچنآ  رگ  هاش  يا 

ینکب ینابش  ناشوت  رگا  تاهیه  **** گرگ دمآ  گرگ  يادخ  �همر  ردنا 

ینک شوگ  رد  وچ  هلاژ  رهگ  لگ  يا  هرامش 433 : یعابر 

ینک شوپ  بش  كرت  ربا  �هیاس  زو  **** ینک شوگ  رد  وچ  هلاژ  رهگ  لگ  يا 

ینک شومارف  نتشیوخ  هچ  لاسما  **** تساجنیا درک  نورب  راپ  نمچ  تک ز  نآ 

ینکب ییوکن  کی  رمع  همه  رد  رگ  هرامش 434 : یعابر 

ینکب ییوخ  تشز  افج و  هنوگ  دص  **** ینکب ییوکن  کی  رمع  همه  رد  رگ 

ینکب ییوگ  هچره  هکنآ  رس  يراد  **** درک مهاوخ  نینچ  وت  مغرب  هک  ییوگ 

ینیشنب مه  برا  با  یلعوب  اب  هرامش 435 : یعابر 
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ینیب وز  شتهج  شش  یصخش  **** ینیشنب مه  برا  با  یلعوب  اب 

ینیب ینیب  ینیب  وزا  هک  نادنچ  **** ینک راچ  شخر  ندید  هب  هدید  رگ 

ینیب مک  ینم  وچ  رای  وت  هک  ور  ور  هرامش 436 : یعابر 

ینیب مکحم  دلج  درم  همه  سپ  نیو  **** ینیب مک  ینم  وچ  رای  وت  هک  ور  ور 

ینیب مغ  ینک  افو  افج  لها  اب  **** مدید مغ  نآ  زا  مدرک  افو  وت  اب  نم 

يوم هلسلس  تب  يا  ییون  هب  زور  ره  هرامش 437 : یعابر 

يوپ کت و  رد  یتسود  هب  يرگد  ياج  **** يوم هلسلس  تب  يا  ییون  هب  زور  ره 

يور دراد  رگد  یلزنم  هب  زور  ره  **** يوخ دشاب  نینچ  ار  هام  وت و  یهام 

يوشن نوخ  شمغ  زا  هک  الد  تسین  بش  هرامش 438 : یعابر 

يوشن نوریب  کشا  ياج  هب  هدید  زو  **** يوشن نوخ  شمغ  زا  هک  الد  تسین  بش 

يوشن نوچ  نتشیوخ  راک  سپ  لد  يا  **** راک ددرگ  رب  هکنآ  دیما  تسین  نوچ 

ییآ رگ  منک  ناج  راثن  هک  متفگ  هرامش 439 : یعابر 

ییامیپ یم  داب  هک  مخر  هب  اتفگ  **** ییآ رگ  منک  ناج  راثن  هک  متفگ 

ییاشگب عقف  نوچ  شیوخ  �هسیک  زا  **** یشاب یم  نارگد  ناج  هب  هدنز  وت 

ییانیب خر  هب  تخیر  ورف  هدید  نوچ  هرامش 440 : یعابر 

ییاوسر زج  دنامن  يرثا  لد  زو  **** ییانیب خر  هب  تخیر  ورف  هدید  نوچ 

ییاب یمرد  وت  تسیراک  رس و  وکین  **** ییاپ یم  ارک  ینک  یم  هچ  وت  ناج  يا 

ییانرس ملد  رب  رجه  تنحم  يا  هرامش 441 : یعابر 

ییانرد مرد  زا  لصو  تلود  يو  **** ییانرس ملد  رب  رجه  تنحم  يا 

ییانرب مه  راک  هزیتس  ناج  يا  **** دیان یمرب  راک  چیه  وچ  تخب  زا 

ییوپ یم  الب  درگ  متفگ  لد  اب  هرامش 442 : یعابر 
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ییور هم  نآ  قشع  درم  هن  هک  نیشنب  **** ییوپ یم  الب  درگ  متفگ  لد  اب 

ییوگ یم  نونک  درب  نسر  تسج و  رخ  **** يدش رادیب  رید  باوخ  تفگ ز  لد 

ییوت وچ  دراگنن  ترطف  رگ  تروص  هرامش 443 : یعابر 

ییوت وچ  دراین  نورب  کلف  نارود  **** ییوت وچ  دراگنن  ترطف  رگ  تروص 

ییوت وچ  درادن  ناهج  ناهج  ردص  يا  **** نکیل يراد  وت  ناهج  همه  دنچره 

ییوت هک  یناویح  كرحتمان  يا  هرامش 444 : یعابر 

ییوت هک  ینارگ  ناگیار  �هجاوخ  يا  **** ییوت هک  یناویح  كرحتمان  يا 

ییوت هک  ینادهاک  غیرد  بآ  يا  **** ییوت هک  یناهج  طحق  �هدعاق  يا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
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PDF.5

HTML.6
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GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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